
Manuál úspěšného maturanta 

Co Tě jako maturanta čeká? 

Maturitní rok pro Tebe začne odevzdáním přihlášky a výběrem předmětů, ze kterých 

budeš zkoušku skládat. Na Českolipské je jich celkem pět, dva předměty ve společné části 

a tři v části profilové. 

  

Společná část: 

• český jazyk a literatura 

• cizí jazyk nebo matematika 

  

Profilová část: 

• tři předměty dle Tvého vlastního výběru 

  

  

I když máš na odevzdání přihlášky čas až do konce listopadu (oficiální deadline je 

1. prosince), je dobré nad skladbou maturitních předmětů přemýšlet už při výběru seminářů 

na konci septimy. 

  

Další termín, který je dobré si pohlídat, je přihlášení na Matematiku+. Přihlašování můžeš 

očekávat někdy v první polovině ledna. 

  

Co je Matematika+? Jedná se o nepovinnou část maturity, která Ti může pomoci 

u přijímaček na některou z vysokých škol (je dobré si to zkontrolovat přímo na stránkách 

školy, kam se hlásíš). Matematika+ je úplně dobrovolná a její výsledek se neuvádí na 

maturitním vysvědčení, tzn. jejím složením můžeš jenom získat. 

  

První z písemných zkoušek, které Tě čekají, je sloh z českého jazyka, který se obvykle 

píše na začátku dubna. Neznepokojuj se tím, že výsledky slohu se dozvíš až těsně před 

ústními zkouškami, tedy zhruba za měsíc a půl. 

  

S posledním dubnovým týdnem končí výuka a začíná svatý týden (vlastně spíše dva až tři). 

První z nich bude plný testů. Všichni maturanti píší didaktický test z českého jazyka, další 

test závisí na Tvém výběru. 

  

Společná zkouška z matematiky obnáší pouze písemný test. Státní maturita z cizích 

jazyků je rozdělena na tři části, analogické těm v českém jazyce. Proto pokud si jeden 

z cizích jazyků vybereš, budeš v prvním květnovém týdnu psát ještě sloh a didaktický test 

z cizího jazyka. 

  

Ve druhé polovině května se konají ústní zkoušky. První den maturitního týdne probíhá 

zahájení, kam je nutné se dostavit a vybrat jednoho odvážlivce, který pronese proslov. 

  



Ústní maturitní zkoušky jsou na našem gymnáziu rozděleny na státní a školní část. Tyto 

části skládáš v různých dnech (minimálně s dvoudenním rozestupem). 

  

Nejen láska prochází žaludkem, proto bude Vaším dalším úkolem připravit pohoštění pro 

členy maturitních komisí a zajistit, aby se o občerstvení celou dobu někdo staral. 

Maturity trvají zpravidla šest dní, tudíž na každou třídu vychází dny dva, ideální je mít rozpis 

hlídek jako na dětském táboře. 

  

  

  

Tipy a triky 

Státní maturity 

Projdi si pečlivě stránky www.novamaturita.cz, obzvláště pak zadání maturit z loňských let 

(typové úlohy se pořád opakují) a maturitní zpravodaje. 

  

Na maturitní testy obecně není mnoho času, proto není dobré se dlouho zdržovat u jedné 

otázky. 

  

Pročti si katalogy požadavků jednotlivých předmětů, které jsou též na www.novamaturita.cz 

Český jazyk – sloh 

Nejdůležitější je splnit počet slov, téma a útvar. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že na kvalitu 

se moc nehledí (usuď sám z mých slohových dovedností v tomto dokumentu ☺ 

  

Piš pouze útvar, který máš vyzkoušený a přesně znáš jeho požadavky (na ty se naopak 

hledí velmi), aby tě pak nečekalo nepříjemné překvapení. 

  

Čas vyhrazený na výběr tématu využij k psaní konceptu. 

  

Na rozdíl od anglického jazyka neexistuje maximální počet slov. 

Český jazyk – didaktický test 

Jak bylo zmíněno výše, pro vlastní dobro si projdi co nejvíce testů z minulých let. Další testy 

najdeš zde: 

www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test 

  

Český jazyk – ústní 

Ústní maturita z ČJ trvá 15 minut, na přípravu na potítku budeš mít 20 minut. 

  

  

Hodně štěstí! 
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