Maturitní zkoušky v roce 2020
Informace jsou platné podle stávajících právních předpisů v platném znění (zákon 561/2004 Sb., školský
zákon, vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou). Aktuální informace lze získat na www.novamaturita.cz.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (SČ)
Povinné:

1. český jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
2. cizí jazyk, nebo matematika (žák si volí jeden z předmětů)
cizí jazyk (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška)
matematika (didaktický test)
Aby žák uspěl ve společné části, musí uspět u obou zkoušek.

Nepovinné:

může (nemusí) žák volit max. 2 předměty – cizí jazyk nebo matematiku
Pokud žák neuspěje u nepovinné zkoušky, nemá to vliv na úspěšné složení SČ.

Cizí jazyk ve SČ
– může žák volit bez ohledu na hodinovou dotaci na škole, jazyky jsou dány maturitní vyhláškou
– může žák zvolit jen takový, který se na škole vyučuje, ale žák se ho na škole nemusí učit
– žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného cizího jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou
MATEMATIKA+
Zkouška je dobrovolná, koná se formou didaktického testu ve školách stanovených Centrem. Její
hodnocení není součástí hodnocení povinných ani nepovinných zkoušek společné a profilové části MZ.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY (PČ)
Povinné:

2 předměty ze stanovené nabídky.

Nepovinné:

Může (nemusí) žák volit max. 2 – žák volí ze stanovené nabídky předmětů.
Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem odpovídající úrovně.
Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového
výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Nabídka předmětů pro PČ:
předmět
forma
Cizí jazyk*
U
U
Dějepis**
Geografie
U
Společenské vědy
U
Matematika
U
Fyzika
U
forma:
U – ústní forma zkoušky
MP – maturitní práce
O – zpracování a obhajoba MP
PZ – praktická zkouška
DT – didaktický test

volba
P, N
P, N
P, N
P, N
P, N
P, N

předmět
Biologie
Chemie
Český jazyk
Informatika
Výtvarná výchova**
Hudební výchova**

forma
U
U
U
U, PZ
U
U

volba
P, N
P, N
P, N
P, N
P, N
P, N

volba:
P – žák může volit jako povinný předmět
N – žák může volit jako nepovinný předmět
* Žák nemůže volit stejný cizí jazyk v PČ a SČ, žák musí
volit alespoň jeden cizí jazyk jako povinný předmět ve
SČ nebo v PČ.
** Součástí zkoušky je učivo předmětu Dějiny kultury.
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