
Maturitní zkoušky 2021



Úvodní 
informace

● přihlašuje se každý student sám 
prostřednictvím školy

● přihlašování do 30. 11. 2020
● přihlášku dodá škola – nutná velmi pečlivá 

kontrola, uveďte prosím i email
● žák může přiložit doporučení ze školního 

poradenského centra se specifikací 
uzpůsobení podmínek (PUP)
○ nejčastěji prodloužení času
○ spolu s přihláškou do konce listopaduwww.cermat.cz

http://www.cermat.cz


Výsledkový 
portál žáka

● nutná samostatná registrace (od 2. 1. 2021)
● autentizační kód bude na Výpisu z přihlášky 

v prosinci
● zaškrtněte prosím souhlas se zasíláním 

výsledků (protokolů)
● zaškrtněte prosím souhlas se zasíláním 

výsledků (protokolů)
● zaškrtněte prosím souhlas se zasíláním 

výsledků (protokolů)vpz.cermat.cz

http://vpz.cermat.cz


Jednotlivé části
Společná část („státní“)

● v kompetenci Cermatu (škola 
nemůže ovlivnit)

● letos povinně
○ český jazyk
○ cizí jazyk, nebo matematika

● mohou být až dva nepovinné 
předměty (jazyk, matematika, 
matematika rozšiřující)

● forma: pouze didaktický test 
(uspěl/neuspěl)

● katalog požadavků na webu 
Cermatu (zde)

Profilová část („školní“)

● v kompetenci ředitele školy
● povinné předměty:

○ český jazyk (PP a ÚZ)
○ cizí jazyk, pokud si ho 

student vybral ve společné 
části (PP a ÚZ)

○ další dva předměty (třeba 
i další jazyk nebo 
matematika; jazyk je PP a 
ÚZ)

● mohou být až dva nepovinné 
předměty

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku


Český jazyk

Společná část (DT)
Profilová (PP, ÚZ)

● didaktický test od 3. 5. 2021 (otázky, 75 
minut) – uspěl/neuspěl

● písemná práce v dubnu 2021 („slohovka“, 
110 minut, alespoň 250 slov) – 40 % 
hodnocení

● ústní část – 60 % hodnocení
○ společně s profilovými zkouškami od 17. 5. 2021
○ 20 minut příprava, nejvýše 15 minut zkoušení
○ každý student musí mít seznam četby

● každou část musí student složit úspěšně
● opakují se jen „neúspěšné“ části



Cizí jazyk

Aj, Fj, Nj, Rj, Šj

● didaktický test od 3. 5. 2021 (100 minut = 40 
minut poslech, 60 minut zbytek) – 
uspěl/neuspěl

● písemná práce v dubnu 2021 („slohovka“, 60 
nebo 90 minut) – 40 % hodnocení

● ústní část – 60 % hodnocení
○ společně s profilovými zkouškami od 17. 5. 2021
○ 20 minut příprava, 15 minut zkoušení
○ zkouší se podle pracovního listu

● každou část musí student složit úspěšně
● opakují se jen „neúspěšné“ části

Společná část (DT)
Profilová (PP, ÚZ)



Nahrazující 
zkouška 
z cizího 
jazyka

● profilovou část zkoušky z cizího jazyka lze 
nahradit certifikátem
○ nejvýše jednu povinnou
○ nejvýše jednu nepovinnou

● pouze profilová část, případný DT se píše
● úroveň certifikátu:

○ pro angličtinu alespoň na úrovni B2
○ pro druhý cizí jazyk alespoň na úrovni B1

● písemná žádost
○ do 31. 3. 2020
○ součástí musí být certifikát, nebo jeho ověřená 

kopie

● seznam použitelných certifikátů zde

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf


Matematika ● pouze didaktický test od 3. 5. 2021 (příklady 
a otázky, 120 minut) – uspěl/neuspěl

● statisticky vysoká neúspěšnost je zřejmě 
zkreslující

● neplést se zkouškou Matematika rozšiřující
● v profilové části bude mít student o jednu 

známku na vysvědčení méně

Společná část (DT)



Aj, AjR, Fj, Nj, Šj, Rj,
Ma, Fy, Ch, Bi,
Ge, Dě, NOS,

In, Dg,
Hv, Vv

Profilová část

● na Slovaňáku s výjimkou jazyka pouze ústní 
od 17. 5. 2021

● student si volí dva předměty z nabídky:
● Aj, AjR, Fj, Nj, Šj, Rj, Ma, Fy, Ch, Bi, Ge, Dě, 

NOS, In, Dg, Hv, Vv
● problémové může být hlavně In, Dg, Hv, Vv, 

jazyk
● student „anglické“ třídy si musí zvolit AJ ve 

společné nebo profilové části
● mohou být až dva nepovinné předměty



Matematika 
rozšiřující

● pouze didaktický test od 3. 5. 2021 (příklady 
a otázky, 150 minut) – uspěl/neuspěl

● nepovinná zkouška – neovlivní celkový 
výsledek maturit

● akceptují ji některé vysoké školy
○ jako přijímačky
○ jako důvod pro stipendium
○ maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici Společná část (DT)

(nepovinná zkouška)

https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici


Příklady

Student bez 
jazykového 
certifikátu

● Student s jednou angličtinou
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ Ge – ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student se dvěma angličtinami
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ AjR – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student se dvěma jazyky
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ Nj – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ



Příklady

Student s jazykovým 
certifikátem

● Student s jednou angličtinou
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ Ge – ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student se dvěma angličtinami
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ AjR – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student se dvěma jazyky
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Aj – DT, PP, ÚZ
○ Nj – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ



Příklady

Student 
s matematikou ve 

společné části

● Student bez angličtiny
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Ma – DT
○ Ge – ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student s jednou angličtinou bez certifikátu
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Ma – DT
○ AjR – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ

● Student s jednou angličtinou s certifikátem
○ Čj – DT, PP, ÚZ
○ Ma – DT
○ AjR – PP, ÚZ
○ NOS – ÚZ



Průběh 
testů ● přísná pravidla

● průkaz totožnosti, povolené pomůcky
● zavazadla před tabulí, pití na židli
● vypnuté a odložené telefony
● dodržení času (pozor na pozdní příchod)
● odchod bez možnosti návratu
● lze připomínkovat průběh



Vyplňování 
testů

Vše se píše do záznamových archů (ZA), ty se 
skenují, tedy:
● dobrá propiska

○ silná nepřerušovaná čára
○ nesmí se propíjet
○ obyčejná, nesmí být mazací

● nemačkat
● čitelně, pěkné křížky
● špatně se mění odpověď
● trefit se do výřezů a do správného výřezu
● lze tipovat (body se neodečítají)



Ukázka 
opravování 

záznamového 
archu



Ukázka 
opravování 

záznamového 
archu



Co když 
neuspěji

☹

● cut-off score – stanovené minimum pro DT
● žák musí uspět v každé dílčí části
● opakuje se jen neúspěšná dílčí část
● opravnou zkoušku lze konat nejvýše dvakrát
● termín je v září nebo opět až na jaře

○ podobné přihlašování
○ není nutné se přihlašovat na nejbližší termín a na 

všechny zkoušky současně
○ do pěti let od ukončení posledního ročníku

● lze připomínkovat průběh didaktických testů 
(hned po jejím skončení, třeba hluk na ulici 
apod.)

● lze se odvolat


