
MATURITNÍ ZKOUŠKY 
V ROCE 2023



Důležité termíny

25. 11. 2022 odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
30. 3. 2023 odevzdání seznamu tezí k maturitní zkoušce z dějepisu
31. 3. 2023 odevzdání školního seznamu četby k maturitní zkoušce z češtiny
31. 3. 2023 podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka
12. 4. 2023 v 8:00 písemná práce z druhého cizího jazyka
13. 4. 2023 písemná práce z českého jazyka
14. 4. 2023 písemná práce z anglického jazyka
24.–28. 4. 2023 svaťák
2.–5. 5. 2023 didaktické testy společné části MZ
16.–19. 5. 2023 ústní zkoušky 4.A, 4.B, 4.C
22.–26. 5. 2023 ústní zkoušky 4.D, 4.E



Struktura zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA

SPOLEČNÁ ČÁST (= STÁTNÍ) PROFILOVÁ ČÁST (= ŠKOLNÍ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
didaktický test písemná práce (sloh)

ústní zkouška

CIZÍ JAZYK
didaktický test písemná práce (sloh)

ústní zkouška

MATEMATIKA

didaktický test

nebo

povinná zkouška

povinná zkouška

nepovinná zkouška

nepovinná zkouška

MATEMATIKA ROZŠIŘUJÍCÍ
nepovinná zkouška

didaktický test

nepovinná zkouška



Podoba profilových zkoušek

výtvarná výchova
• maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

hudební výchova
• praktická zkouška a ústní zkouška

informatika a výpočetní technika
• praktická zkouška a maturitní práce s obhajobou

základy společenských věd
• písemná zkouška a ústní zkouška

biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, matematika
• ústní zkouška

maturitní témata již nyní na gjkt.cz

https://www.gjkt.cz/wp-content/uploads/2022/09/Maturitni-temata-2023.pdf


Jak si vybrat předměty?

• školní a státní pravidla
• povinně český jazyk a literatura
• jeden nebo dva cizí jazyky
• nelze zdvojovat předměty ve společné a profilové části

• matematiku rozšiřující lze absolvovat spolu se státní i školní zkouškou z matematiky

• výuku předmětu, ze kterého chcete konat profilovou zkoušku, jste museli absolvovat 
na GJKT

• budou se vám hodit na VŠ (přijímačky, budete studovat podobný obor…)

• zajímají vás

• máte dostatek podkladů pro přípravu k maturitní zkoušce

• ne podle počtu částí zkoušky (zkouška z matematiky má jednu část, z 
angličtiny tři, ale matematika není jednodušší)

• žádný předmět „neokecáte“ (loni 2/23 zeměpis, 3/54 ZSV…)



Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Certifikátem lze nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka v případě, 
že:

• konáte 4 zkoušky v profilové části MZ
• tedy nejde to, když máte státní matematiku

• a z cizího jazyka musíte napsat didaktický test

• váš certifikát je v seznamu certifikátů, jimiž lze zkoušku nahradit 
(https://www.gjkt.cz/wp-content/uploads/2022/09/Nahrazeni-
zkousky-z-ciziho-jazyka.pdf)

• podáte do 31. 3. 2023 žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka 
řediteli školy
• přílohou žádosti je certifikát nebo jeho úředně ověřená kopie 

https://www.gjkt.cz/wp-content/uploads/2022/09/Nahrazeni-zkousky-z-ciziho-jazyka.pdf


Maturita z češtiny

• k ústní zkoušce vybíráte 20 literárních děl ze seznamu
• vyberte takové knihy, které jste skutečně četli

• film je jiný než kniha

• popis děje k maturitě nestačí

• v pracovním listu pracujete s ukázkou z díla

https://www.gjkt.cz/wp-content/uploads/2022/09/Skolni-seznam-cetby-k-MZ-CJL-2022-23.pdf


Matematika rozšiřující

• nepovinná zkouška ve společné části

• náročnější než státní maturita z matematiky

• hodnocení uspěl – neuspěl

• nelze konat opravnou zkoušku

• lze konat pouze v řádném termínu

• Proč se k ní přihlásit?
• řada VŠ promíjí přijímací zkoušky nebo bonifikují
• některé VŠ nabízejí stipendium
• naučíte se celou SŠ matematiku, která je nezbytným předpokladem ke studiu 

technických, ekonomických, matematických a přírodovědných oborů
• více informací zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-

zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici


Jak se připravit?

• začněte včas
• svaťák nestačí
• přípravu maturitních otázek zahajte už teď
• učit se začněte nejpozději na konci jarních prázdnin – nemá smysl učit se 20 

otázek v jednom dni

• neučte se celý den, mozek si potřebuje odpočinout

• připravujte se systematicky, vyhraďte si čas na učení

• zpracujte si maturitní otázky sami

• neučte se zpracované otázky zpaměti
• zkuste třeba myšlenková schémata, kartičky, podtrhávání, shrnutí klíčových 

myšlenek…

• co se naučíte ráno, si večer zopakujte



Když podceníte přípravu…

• riskujete neúspěch u maturity
• na jaře 2022

• 3 neúspěšné zkoušky ve společné části

• 15 neúspěšných zkoušek v profilové části

• na podzim 2022
• 2 neúspěšné profilové zkoušky

• neužijete si nejdelší prázdniny v životě

• nemusíte se dostat na vysněnou VŠ



Kde získat informace?

maturita.cermat.cz gjkt.cz/maturity

https://maturita.cermat.cz/
https://www.gjkt.cz/maturity/

