Čekají Vás letos maturitní zkoušky?
Maturitní zkoušky 2017
Všichni maturanti středních škol a gymnázií v České republice musí složit státní maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury. Předmět druhé povinné zkoušky si student vybírá sám. Na výběr má
buď matematiku, nebo cizí jazyk. Zatímco zkoušku z matematiky tvoří jen didaktický test, u ostatních
předmětů sestává ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Vedle
státní maturitní zkoušky skládají maturanti ještě profilovou neboli školní maturitní zkoušku. Ta se
skládá ze dvou až tří povinných zkoušek. Konkrétní počet určuje ředitel školy, stejně jako seznam
maturitních předmětů.

Podoba maturitní zkoušky 2017
Státní maturitní zkouška
1. Povinná
státní zkouška

Profilová maturitní zkouška

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk
2. Povinná
státní zkouška

Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk

nebo Matematika
1. Nepovinná
zkouška
2. Nepovinná
zkouška

Cizí jazyk/matematika
Cizí jazyk/matematika

1. Povinná
profilová zkouška

Předměty stanovuje
ředitel školy

2. Povinná
profilová zkouška

Předměty stanovuje
ředitel školy

(3. Povinná
profilová zkouška)
1. Nepovinná
profilová zkouška
2. Nepovinná
zkouška

Předměty stanovuje
ředitel školy
Předměty stanovuje
ředitel školy
Předměty stanovuje
ředitel školy

Zdroj: www.novamaturita.cz

Termíny maturitní zkoušky
Konkrétní termíny maturit jsou vyhlašovány každoročně MŠMT, pro rok 2017 jsou termíny následující:

Státní maturita
Didaktický test
Český jazyk a literatura

Písemná práce

Ústní zkouška

3. 5. 2017

08:00–09:15

11. 4. 2017

12:00–14:10

Anglický jazyk

3. 5. 2017

12:15–14:20

2. 5. 2017

13:00–14:15

Německý jazyk

4. 5. 2017

12:15–14:20

4. 5. 2017

08:00–09:15

4. 5. 2017

15:00–17:05

4. 5. 2017

10:00–11:15

Španělský jazyk

4. 5. 2017

12:15–14:20

4. 5. 2017

08:15–09:15

Ruský jazyk

4. 5. 2017

12:15–14:20

4. 5. 2017

08:00–09:15

Matematika

2. 5. 2017

08:00–10:00

-

-

-

Matematika+

5. 5. 2017

09:00–11:45

-

-

-

16. 05.–12. 06. 2017

Cizí jazyk Francouzský jazyk
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Profilová maturita
Písemné práce (a praktické zkoušky)

03. 04. 2017–12. 06. 2017

Ústní zkoušky

16. 05. 2017–12. 06. 2017

Zdroj: www.novamaturita.cz

Časové údaje státní maturitní zkoušky v sobě zahrnují čas na začáteční administraci zkoušky, kdy už
maturanti musí být v učebnách přítomni. Nezahrnují v sobě čas na závěrečnou administraci, která činí
přibližně 5 minut.

Struktura předmětů státní maturitní zkoušky 2017
Didaktický
test

Český jazyk
a literatura

32 úloh

Písemná
práce

Písemná
práce na jedno
z deseti zadání

Ústní zkouška

1. Analýza uměleckého textu
jedno (nebo – úryvku z jednoho)
z 20 vybraných literárních děl*,
z nichž musí být minimálně:




2 díly zastoupena próza
2 díly zastoupena poezie
2 díly zastoupeno drama

Min. 2 lit. díla

Světová a česká literatura
do konce 18. století

Min. 3 lit. díla

Světová a česká literatura
19. století

Min. 4 lit. díla

Světová literatura
20. a 21. století

Min. 5 lit. děl

Česká literatura
20. a 21. století

2. Charakteristika literárněhistorického kontextu
3. Analýza neuměleckého textu

Cizí jazyk

64 úloh

Matematika 26 úloh

Sepsání
dvou zadání

Diskuze nad 4 široce otevřenými úlohami – každá na jiné téma

Není

Není

Průběh a hodnocení státní maturitní zkoušky 2017
Písemné práce a didaktický test státní maturitní zkoušky probíhají na všech středních školách
a gymnáziích ve stejném termínu. Ústní zkouška státní maturitní zkoušky pak probíhá spolu
s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.
Při didaktickém testu v rámci státní maturitní zkoušky obdrží žák dva dokumenty:
 testový sešit – obsahuje základní informace o didaktickém testu a zadání
 záznamový arch – slouží k zápisu odpovědí
U písemné práce v rámci státní maturity z českého jazyka a literatury obdrží žák
následující dva dokumenty:
 deset zadání – z nichž si vybere jedno
 záznamový arch – slouží k zápisu písemné práce
U písemné práce v rámci státní maturity z cizího jazyka obdrží žák následující dva dokumenty:
 dvě zadání – z nichž vypracuje obě
 záznamový arch – slouží k zápisu písemné práce
U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury obdrží žák pracovní list obsahující úryvek uměleckého
a neuměleckého textu a zadání, podle něhož oba úryvky ústně analyzuje.
U ústní zkoušky z cizího jazyka obdrží žák pracovní list s přílohou, který obsahuje čtyři široce
otevřené úlohy na různá specifická, oborová nebo odborná témata.
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Povolené pomůcky
Při didaktickém testu v rámci státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
mají maturanti povoleno používat:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
U písemné práce v rámci státní maturity z českého jazyka a literatury
mají maturanti povoleno používat:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
 pravidla českého pravopisu
U ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je maturantům povoleno používat jen psací potřeby.
Při didaktickém testu v rámci státní maturitní zkoušky z matematiky
mají maturanti povoleno používat:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
 rýsovací potřeby
 matematické, fyzikální a chemické tabulky
 kalkulačku bez grafického režimu
Při didaktickém testu v rámci státní maturitní zkoušky z cizího jazyka
mají maturanti povoleno používat:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
U písemné práce v rámci státní maturity z cizího jazyka obdrží žák následující dva dokumenty:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
 slovník (bez základních charakteristik vybraných textů)
U ústní zkoušky z cizího jazyka je maturantům povoleno používat:
 psací potřeby (modře či černě píšící propisku)
 slovník (bez základních charakteristik vybraných textů)

Přehled základních údajů k dílčím částem
společné maturitní zkoušky 2017
Český jazyk
a literatura

Cizí jazyk

Matematika

Didaktický test
Čas na vypracování

60 minut

40 minut (poslech)
60 minut (čtení)

105 minut

Maximální počet bodů

50 bodů

95 bodů

50 bodů

Hranice úspěšnosti

22 bodů
44 %

42 bodů
44 %

17 bodů
33 %

Špatné, nebo
vynechané odpovědi

Body se neodečítají

Písemná práce
Čas na výběr tématu

25 minut

Čas na vlastní tvorbu

90 minut

Minimální počet slov

250

1. úloha: 120–150
2. úloha: 60–70

Maximální počet bodů

30 bodů

24 + 12 bodů

Hranice úspěšnosti

12 bodů
40 %

16 bodů
44 %

60 minut
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Ústní zkouška
Čas na přípravu
na „potítku“

20 minut

20 minut

Ústní zkouška

15 minut

15 minut

Maximální počet bodů

28 bodů

39 bodů

13 bodů

18 bodů

44 %

44 %

Hranice úspěšnosti
Zdroj: www.novamaturita.cz

Tyto údaje platily pro společnou státní maturitu 2016 a budou platit i pro zkoušky 2017,
pokud MŠMT neurčí jinak, a to nejpozději do 31. března 2017.

Tipy na státní maturitní zkoušky
Státní maturity téměř každý rok prochází menšími či většími změnami. Tyto změny sledujeme
a zohledňujeme, protože abyste u maturity byli úspěšní, je důležité zjistit si veškeré dostupné
informace o průběhu, podobě a obsahu maturity. Proto jsme pro Vás připravili publikaci, která Vás
seznámí s průběhem zkoušky, umožní Vám procvičit si jednotlivé oblasti učiva a následně si vyzkoušet
maturitu nanečisto. Součástí příručky je klíč se správnými odpověďmi a na těchto webových stránkách
naleznete ke stažení záznamové archy k jednotlivým cvičným testům.




Maturita 2016–2017 z českého jazyka a literatury
Maturita 2016–2017 z matematiky

K přípravě na analýzu uměleckého textu u ústní zkoušky z českého jazyka a literatury je stále vhodná
i publikace Maturita 2015 z českého jazyka a literatury, která obsahuje analýzy dalších literárních děl.

Přehled uměleckých textů použitých v publikacích
Maturita z českého jazyka a literatury
Maturita 2015
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
William Shakespeare: Romeo a Julie
Petr Bezruč: Slezské písně
Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Karel Čapek: Bílá nemoc
Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin
Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid
Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Maturita 2016–2017
Ernest Hemingway: Stařec a moře
Karel Hynek Mácha: Máj
Václav Havel: Audience
Charles Baudelaire: Květy zla
Karel Poláček: Bylo nás pět
John Steinbeck: O myších a lidech
Jan Neruda: Povídky malostranské
Sofokles: Král Oidipus
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