
Předměty, z nichž lze v roce 2022 konat maturitní zkoušku  

v profilové části 

 

 

Povinné předměty                                                 Nepovinné předměty 

 

Český jazyk a literatura – PP + ÚZ 

Cizí jazyk  - PP + ÚZ  (A,N,R,Š)                                     

Anglický jazyk – PP + ÚZ                                    Anglický jazyk – PP +ÚZ 

Biologie - ÚZ                                                         Biologie - ÚZ 

Dějepis - ÚZ                                                          Dějepis- ÚZ 

Fyzika - ÚZ                                                            Fyzika - ÚZ 

Chemie - ÚZ                                                          Chemie - ÚZ 

Informatika a její aplikace - MPO                    Informatika a její aplikace - MPO 

Matematika - ÚZ                                                 Matematika - ÚZ                                                                               

Německý jazyk - PP + ÚZ                                   Německý jazyk - PP + ÚZ 

Ruský jazyk - PP + ÚZ                                          Ruský jazyk - PP + ÚZ 

Španělský jazyk - PP + ÚZ                                  Španělský jazyk - PP + ÚZ 

Základy společenských věd - ÚZ                      Základy společenských věd - ÚZ 

Zeměpis - ÚZ                                                        Zeměpis - ÚZ 

Standardizovaná zkouška z cizího                   Standardizovaná zkouška z cizího                            

jazyka doložená certifikátem                           jazyka doložená certifikátem 

                                                                                

 

 

 

 



Poznámky, doplnění a vysvětlivky: 

1. V profilové části si žák (kromě povinných předmětů – Č a CJ) volí dva 

další předměty z výše uvedené nabídky. 

2. Kromě povinných předmětů může v každé části maturitní zkoušky volit 

maximálně dva předměty nepovinné. Ty se nezapočítávají do průměru. 

3. Každý žák musí skládat povinnou maturitní zkoušku celkem ze 4 

různých předmětů. 

4. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako povinný 

předmět matematiku, pak v profilové části musí být jedním z předmětů 

cizí jazyk. 

5. Pokud si žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako povinný 

předmět matematiku, pak již nemůže volit matematiku v profilové 

části. 

6. Standardizovaná zkouška z cizího jazyka doložená certifikátem musí být 

a/ u anglického jazyka minimálně na úrovni B 2 (FCE) 

b/ u druhého cizího jazyka minimálně na úrovni B 1 

Zároveň musí žák v profilové části maturitní zkoušky konat minimálně 4 

zkoušky (včetně uznané zkoušky).                                                                                             

7. Zkratky: 

PP = písemná práce 

ÚZ = ústní zkouška 

MPO = maturitní práce a její obhajoba 

8. Žák musí u předmětu, ze kterého chce skládat maturitní zkoušku 

(kromě cizího jazyka), být fyzicky přítomen ve výuce tohoto předmětu. 

 

 

 

V Praze 9. září 2021 

 

 

František Kosina v.r. 

ředitel školy 


