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část zkoušky druh zkoušky předmět forma zkoušky hodnocení / váha hodnocení poznámka

povinná Český jazyka literatura didaktický test uspěl / neuspěl 85 minut

volitelná Matematika rozšiřující didaktický test uspěl / neuspěl 150 minut

nepovinná Český jazyka literatura ústní zkouška 100% 15 minut, 20 literárních děl

ústní zkouška 60% témata

písemná práce 40% písemná práce

povinná Matematika v francouzštině písemná zkouška
Viz. návrh hodnocenízkoušek profilové části 

maturitní zkoušky témata

ústní zkouška témata

písemná zkouška témata

ústní zkouška témata

písemná zkouška témata

ústní zkouška témata

písemná zkouška témata

ústní zkouška témata

písemná zkouška témata

Cizí jazyk** (Aj) ústní zkouška 100% 15 minut, témata

praktická zkouška 40% témata

ústní zkouška 60% témata

Základy společenských věd ústní zkouška
Viz návrh hodnocenízkoušek profilové části 

maturitní zkoušky témata

obhajoba mat. práce 60% témata

ústní zkouška 40% témata

obhajoba mat. práce 40% témata

ústní zkouška 60% témata

praktická zkouška 60% témata

písemná zkouška 40% témata

obhajoba mat. práce 60% témata

ústní zkouška 40% témata

Deskriptivní geometrie ústní zkouška
Viz návrh hodnocenízkoušek profilové části 

maturitní zkoušky témata

Hudební výchova ústní zkouška
Viz návrh hodnocenízkoušek profilové části 

maturitní zkoušky témata

společná část

profilová 

část

povinná Francouzský jazyk a litratura*

žák povinně    volí 

2 zkoušky

Fyzika ve francouzštině

volitelná***

Biologie

Programování

Informatika

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

*  Jazyková úroveň C1            ** Anglický jazyk úroveň B2 ostatní jazyky úroveň B1, zkoušku lze nahradit certifikátem            *** Žáci volí max. 2 volitelné předměty

Viz návrh hodnocenízkoušek 

profilové části maturitní zkoušky 

Chemie ve francouzštině
Viz návrh hodnocenízkoušek 

profilové části maturitní zkoušky 

Dějepis ve francouzštině
Viz návrh hodnocenízkoušek 

profilové části maturitní zkoušky 

Zeměpis ve francouzštině
Viz návrh hodnocenízkoušek 

profilové části maturitní zkoušky 
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