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pro obory 79-41-K/81 (gymnázium osmileté) a 79-41-K/41 (gymnázium čtyřleté) 

 

Varianta CjL + CJ                 Varianta CjL + M 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve společné části se může žák dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pokud žák koná v profilové části MZ alespoň 4 zkoušky, lze jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit 

výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.  

 

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat až 2 nepovinné zkoušky. 

Český jazyk a literatura 
didaktický test  

 

Český jazyk a literatura 
didaktický test  

Cizí jazyk 1 
didaktický test  

 

Matematika 
didaktický test  

 

Český jazyk a literatura 
písemná práce + ústní zkouška  

 

Český jazyk a literatura 
písemná práce + ústní zkouška  

 

Cizí jazyk 1 
písemná práce + ústní zkouška  

 

Povinná zkouška A 

Povinná zkouška B Povinná zkouška 

Společná část MZ 

Profilová část MZ (školní) 

Nabídka zkoušek MZ 2023 

Cizí jazyk 1 
písemná práce + ústní zkouška  
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Matematika 
písemná práce 

Povinné zkoušky – nabídka 

 

Cizí jazyk 2 
písemná práce + ústní zkouška  

Společenské vědy 
ústní zkouška  

Dějepis 
ústní zkouška  

Biologie 
ústní zkouška  

Zeměpis 
ústní zkouška  

Fyzika 
ústní zkouška  

Chemie 
ústní zkouška  

Cizí jazyk 3 
písemná práce + ústní zkouška  

Dějepis 
ústní zkouška  

Programování 
ústní zkouška + maturitní práce  

DěUm - hudební 
ústní zkouška + prakt. zkouška  

DěUm - výtvarné 
ústní zkouška + maturitní práce  

Cizí jazyk 3 
písemná práce + ústní zkouška  

Společenské vědy 
ústní zkouška  

Zeměpis 
ústní zkouška  

Fyzika 
ústní zkouška  

Biologie 
ústní zkouška  

Chemie 
ústní zkouška  

Programování 
ústní zkouška + maturitní práce  

DěUm - hudební 
ústní zkouška + prakt. zkouška  

DěUm - výtvarné 
ústní zkouška + maturitní práce  

Cizí jazyk 2 
písemná práce + ústní zkouška  

Matematika rozšiřující 
didaktický test  

Nepovinné zkoušky – nabídka 

 

pouze pro žáky s cizím jazykem ve státní části MZ 

Cizí jazyk 4 
písemná práce + ústní zkouška  

Cizí jazyk 5 
písemná práce + ústní zkouška  

Matematika 
písemná práce 

pouze pro žáky s cizím jazykem ve státní části MZ 
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