
Informace k maturitní zkoušce z biologie 

 

Posílám souhrnné informace k letošnímu průběhu maturitní zkoušky z biologie, které vám již 

sdělovali vyučující biologie během konzultací:  

 Praktická zkouška se letos v důsledku nestandardní situace redukuje z hlediska délky i 

náročnosti obsahu. Bude trvat 30 minut a bude zahrnovat u všech prověření mikroskopické 

techniky – tedy dovednosti zhotovit preparát, zdokumentovat preparát a „přečíst“ preparát.   

 

 Na praktickou zkoušku doporučujeme si vzít nějaký lehký ochranný oděv –  např. tričko, 

košili, lze samozřejmě i laboratorní plášť. Tento oděv použijete pouze pro laboratorní část 

zkoušky.  

 

 Každý bude realizovat jednu úlohu – tedy vytvoří a zdokumentuje jeden preparát a slovně 

zformuluje zjištění na základě návodu k práci. Vyplní takový jednostránkový pracovní list. 

V průběhu praktické zkoušky, ve chvíli, kdy student informuje, že má preparát připravený 

k hodnocení, ohodnotí jej dozorující vyučující body + záznamem slovního hodnocení. 

V případě, že by se preparát nezdařil, se bude, jako při klasické praktické zkoušce, kreslit 

z fotografie. Jako vždy se to pak promítne do bodování práce.  

 

 Technicky to bude probíhat tak, že student praktickou částí biologii začne – vytáhne si 

praktické téma (zodpovídá dozor u praktické části) a má 30 minut na vypracování. Praktická 

zkouška bude probíhat v prostoru přípravny – mezi laboratoří a učebnou, kde budou dvě 

vybavená pracovní místa (+ připravené náhradní pomůcky – vč. náhradních mikroskopů).  

 

 Po uplynutí 30 minut student přechází k tažení tématu k ústní zkoušce, na potítko a následně 

k ústní části profilové maturitní zkoušky.  

 

 V rozpisu maturitních zkoušek je tedy v případě biologie uvedena doba na přípravu 45 minut 

(30 minut praktická část + 15 minut příprava na potítku před ústním zkoušením). 

 

 Po skončení celé skupiny se zhodnotí nejen ústní část (hodnotí zkoušející a přísedící), ale i 

výstup praktické části (hodnotí zkoušející a dozorující u praktické části).  

 

 Celý výkon se boduje – praktická zkouška má hodnotu 20 bodů a ústní 80 bodů. Podrobnosti 

k celkovému hodnocení maturitní zkoušky z biologie najdete na webových stránkách školy 

zde.  

 

https://www.gymta.cz/data/web/download/maturita-2020/hodn-profil-20-covid-uprava.pdf

