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Maturitní zkouška 2023 – profilová část 
 

 

Rozhodnutí ředitelky školy z 30.9.2022: 

 

V roce 2023 budou žáci v profilové části skládat maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury 

konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní 

zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších 3 povinných zkoušek:  

 

všichni konají zkoušku z německého jazyka (pokud nebyl zvolen ve společné části) a 2 další z výběru 

následujících předmětů: 

 

 anglický jazyk (pokud nebyl zvolen ve společné části) 

 dějepis 

 občanský a společenskovědní základ 

 dějiny umění 

 anglický jazyk 

 zeměpis 

 biologie 

 fyzika 

 matematika 

 chemie. 

 

 

Žáci si dále mohou zvolit 1 další nepovinnou zkoušku z výše vyjmenovaných předmětů kromě těch, 

které si vybrali v povinných. 

 

Zkoušky PČMZ se konají následujícími formami: Kombinovaná forma (písemná zkouška a ústní 

zkouška) se týká zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil z povinných zkoušek společné části 

maturitní zkoušky SČMZ ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí maturitní práce s obhajobou 

před maturitní komisí. Žák má možnost konat jednu vybranou profilovou zkoušku formou maturitní 

práce s obhajobou. Tato možnost se netýká PČMZ u cizího jazyka, který si žák zvolil v rámci SČMZ. 

Při podání přihlášky k maturitní zkoušce žák odevzdá také interní dokument s volbou formy PČMZ. 

 

Písemná zkouška z českého jazyka bude trvat 110 minut a rozsah bude minimálně 250 slov. 
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Písemná práce z německého jazyka bude trvat 90 minut s rozsahem 220 – 250 slov na úrovni B2 – 

povolen překladový i výkladový slovník. 

 

 

Písemná práce z anglického jazyka bude trvat 100 minut (10 minut na výběr tématu) a bude se skládat 

ze dvou částí: 

1) Argumentační esej v rozsahu 180–200 slov. Studenti si vybírají jedno ze tří témat. 

2) V zadání 2. části si studenti přečtou delší text a napíší jeho shrnutí v celkové délce 80–100  slov.  

 

Žáci mohou používat překladový slovník, úroveň B2 

 

 

 

 

V Praze        Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

30.9.2022       ředitelka 

 


