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Maturitní zkouška 2022/23 
 

Pro profilovou část maturitní zkoušky vyhlašuje ředitelka školy  

tyto zkoušky a předměty: 
 

 

Pro všechny maturitní obory povinná 

• písemná práce z českého jazyka – výběr ze šesti zadání, rozsah slov min. 250,    

     časový limit 110 minut 

• písemná práce z anglického jazyka (pokud žák maturuje z anglického jazyka) 

- výběr z tří zadání – vždy jeden delší a jeden kratší text, min. 200 slov, 

časový limit 60 minut 

• ústní zkouška z českého jazyka – výběr dvaceti knih ze školního seznamu 

• ústní zkouška z anglického jazyka (pokud žák maturuje z anglického jazyka)  

- výběr z dvaceti tematických otázek 

 

 

Obor vzdělání – 26-41-L/01 

Mechanik elektrotechnik 
 

1. Praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí  

• Automatizované systémy řízení (zaměření automatizace) 

• Počítačové systémy (zaměření výpočetní technika) 

3. Volitelná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů 

• Automatizace a elektrické měření 

• Elektronika 

• Číslicová technika 

4. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

• Automatizace a elektrické měření 

• Elektronika 
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Obor vzdělání – 18-20-M/01 

Informační technologie 
 

1. Maturitní práce s obhajobou nebo praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí 

• Technické a programové vybavení 

3. Volitelná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů 

• Programování a databázové systémy 

• Grafické systémy a tvorba webových stránek 

4. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

• Programování a databázové systémy 

• Grafické systémy a tvorba webových stránek 

 

 

 

Obor vzdělání – 28-44-M/01 

Aplikovaná chemie 
 

1. Maturitní práce s obhajobou nebo praktická maturitní zkouška 

2. Povinná ústní zkouška před maturitní komisí 

• Chemie  

• Forenzní chemie (zaměření forenzní chemie) 

• Petrochemie (zaměření petrochemie) 

3. Nepovinná ústní zkouška před maturitní komisí z jednoho z předmětů (pokud tento 

není volitelnou zkouškou) 

• Chemická technologie 

• Analytická chemie  

• Biologie a ekologie 

• Fyzika 

 

 

 

 

V Meziboří, dne 9. září 2022 

 

Mgr. Helena Kripnerová v.r. 

ředitelka škol 
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