
Pokyny k písemným maturitním zkouškám :  
 

předmět  termín  začátek zkoušky  délka trvání  

CJL pondělí 3. 4. 2023  8.10 110 min 

tento den bude ostatní výuka zrušena  

ANJ úterý 4. 4. 2023  10.00 60 minut  

výuka probíhá 1. + 2. hodinu dle běžného rozvrhu, po zbytek dne je 
výuka zrušena  

RUJ středa 5. 4. 2023  10.00 60 minut  

týká se pouze př ihlášených žáků, ostatní žáci výuka dle běžného 
rozvrhu 

 
Pozn.: Žáci s př iznaným uzpůsobením podmínek (PUP) a cizinci maj í 

prodloužen čas konání zkoušky  (u cizinců plat í prodloužení času 
pouze u písemné práce z  CJL).  

 
Ke zkoušce byste se měli dostavit  ve formálním oblečení = slavnostně, slušně, 
čistě…   
Umístění v  učebnách –  ve vestibulu školy budou vyvěšeny jmenné seznamy.  
 
Obecné  pokyny k hodnocení jednot l ivých část í prof i lových maturitních 
zkoušek:  
 

  Písemná práce z  CJL –  vytvoření souvislého textu v  minimálním rozsahu 
250 slov. Doba trvání zkoušky nejméně 110 minut včetně času na volbu 
zadání. Žáci mohou používat Pravidla českého pravopisu.  

 

  Ústní zkouška z CJL –  uskuteční se formou ř ízeného rozhovoru s  využit ím 
pracovního l istu. Příprava ke zkoušce trvá 20  minut, doba trvání zkoušky 
nejdéle 15 minut.  

 

  Písemná práce z  cizího jazyka (CIJ)  –  vytvoření souvislého textu 
v minimálním rozsahu 200 slov. Doba trvání zkoušky nejméně 60 minut 
včetně času na volbu zadání. Žáci mohou použít překladový slovník.  

 

  Ústní zkouška z  CIJ - uskuteční se formou řízeného rozhovoru s využit ím 
pracovního l istu. Příprava ke zkoušce trvá 20  minut, doba trvání zkoušky 
nejdéle 15 minut.  

 

  Obhajoba matur itní práce –  příprava na obhajobu práce před maturitní 
komisí trvá 5 minut, obhajoba trvá nejvíce 20  minut.  

 

  Ústní zkouška před maturitní komisí –  pro každou zkoušku si žák losuje 
jedno téma z  20 až 30 témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut. Ústní 
zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

 

  Praktická  zkouška PMZ –  žák si zvolí  jedno téma bezprostředně před 
zahájením zkoušky. Délka konání zkoušky nejdéle 300 minut.  Žáci oboru 
MS konaj í zkoušky na odborných pracovišt ích školy.  

 

  Praktická zkouška trvá v  jednom dni nejdéle 420 minut.  
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