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V Plzni dne 8. října 2021 
 

Maturitní zkoušky 2022 – informace pro maturitní ročník 
 

Společná část 
 

 společná část (státní): 2 povinné zkoušky – český jazyk a literatura a cizí jazyk (angličtina, 

francouzština, němčina) nebo matematika  

 možnost volby maximálně 2 nepovinných zkoušek (cizí jazyk, matematika, matematika 

rozšiřující) 

 ve společné části se zkoušky konají pouze formou didaktických testů 

 zkoušky společné části budou hodnoceny slovně „uspěl“ nebo „neuspěl“ (žáci obdrží 

protokol o výsledcích, toto hodnocení nebude uváděno na maturitním vysvědčení) 
 

Profilová část 
 

 profilová část (školní):   

o český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška) 

o cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška) – zkoušku z cizího jazyka skládají žáci, kteří 

nezvolili ve společné části matematiku 

o 2 zkoušky dle vlastní volby z níže uvedeného seznamu maturitních předmětů 

o v případě volby cizího jazyka v profilové/školní části nesmí být zvolený cizí jazyk 

totožný s jazykem zvoleným v rámci společné/státní části (zkouška se skládá 

z písemné práce a ústní zkoušky) 

 možnost volby maximálně 2 nepovinných zkoušek – viz níže 

 jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit uznáním výsledku 

standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem) na úrovni B2 

 v souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky 

týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky 
 

Seznam maturitních předmětů 
 

 humanitní třída: ZSV, dějepis, zeměpis, religionistika, dějiny umění, dějiny hudby, latina, 

další cizí jazyk – angličtina, francouzština, němčina (ve výjimečných případech lze maturitní 

zkoušku složit i z následujících předmětů: biologie, fyzika, chemie, matematika, informatika) 
 

 přírodovědná třída: biologie, fyzika, chemie, matematika, informatika, další cizí jazyk – 

angličtina, francouzština, němčina (ve výjimečných případech lze maturitní zkoušku složit i 

z následujících předmětů: ZSV, dějepis, zeměpis, religionistika, dějiny umění, dějiny hudby, 

latina)            
 

 není možné z jednoho předmětu skládat maturitní zkoušku dvakrát – ve společné                    

i profilové části (např. je-li ve společné části skládána zkouška z matematiky, nelze si ji vybrat 

i v části profilové) 
 

 profilová část – možnost složit z dalších až dvou předmětů nepovinnou MZ (ZSV, dějepis, 

zeměpis, religionistika, dějiny umění, dějiny hudby, latina, biologie, fyzika, chemie, 

matematika, informatika) 
 

   Mgr. Daniel Petříček v. r. 

   ředitel školy 

 

 


