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Společná část maturitní zkoušky 2023  

 

1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou  

a) český jazyk a literatura,  

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit 

pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem,  

c) matematika.  

 

2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé 

zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů 

uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).  

 

3) Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým 

testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně 

vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. 

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut. Žákovi podle § 20 

odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu  

z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník. Didaktický test  

ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut 

část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti Didaktický test z matematiky trvá 135 

minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba 

konání didaktického testu o 10 minut a umožňuje se při konání didaktického testu použít překladový 

slovník. Didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty 

třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut.  

Při konání didaktického testu má žák podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona možnost použít 

překladový slovník.  

 

4) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.  
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