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MATURITNÍ ZKOUŠKY V  ROCE 2020 

1. Společná část pro všechny obory (dle zadání MŠMT) 
1. povinná zkouška  

 český jazyk a literatura  

     2.    povinná zkouška s volbou 

 cizí jazyk (anglický jazyk nebo německý jazyk), 

 matematika  

     3.   nepovinná zkouška – MAT, CIJ  

 

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá 

základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.  

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý.  

Žák má možnost konat nepovinnou zkoušku z jiného předmětu než koná volitelnou zkoušku. 

2. Profilová část jednotlivých oborů (dle zadání školy) 
 

a) Mechanik seřizovač  

1. povinná zkouška 

 praktická zkouška 

2. povinná zkouška 

 odborné předměty základní (blok EKO, TCH, LAC) 

3. povinná zkouška s volbou 

 matematika 

 odborné předměty speciální (blok STE, ZAA, MET, TKM, ICT) 

4. nepovinná zkouška 

5. nepovinná zkouška 

 

Žák může konat nepovinnou zkoušku z těchto předmětů: AJA, NJA, MAT, FYZ, ICT, EKO, 

TCH, LAC, STE, ZAA, MET, TKM, MAT+. 

 

b) Autotronik 

1. povinná zkouška 

 praktická zkouška 

2. povinná zkouška 

 odborné předměty základní (blok EKO, MVO, STR, ELT) 

3. povinná zkouška s volbou 

 matematika, 

 odborné předměty speciální (blok TCH, STE, ELP, ELN) 

4. nepovinná zkouška 

5. nepovinná zkouška  

Žák může konat nepovinnou zkoušku z těchto předmětů: AJA, NJA, MAT, FYZ, ICT, EKO, 

MVO, STR, ELT, TCH, STE, ELP, ELN, MAT+. 

 

 

 



c) Elektrotechnika    

1. povinná zkouška 

 praktická zkouška 

2. povinná zkouška 

 odborné předměty základní (blok EKO, ELN, ENZ, ETM) 

3. povinná zkouška s volbou 

 matematika, 

 informační a komunikační technologie, 

 odborné předměty speciální (blok CIT, MIT, ZAA) 

4. nepovinná zkouška 

5. nepovinná zkouška  

 

Žák může konat nepovinnou zkoušku z těchto předmětů: AJA, NJA, MAT, FYZ, ICT, EKO, 

ELN, ENZ, ETM, CIT, MIT, ZAA, MAT+. 

 

d) Provozní technika 

1. povinná zkouška 

 praktická zkouška 

2. povinná zkouška 

 odborné předměty základní (blok EAR, TEM, TCH) 

3. povinná zkouška s volbou 

 matematika, 

 informační a komunikační technologie, 

 odborné předměty speciální (blok SAZ, NAP, TME, TMO, ELT) 

4. nepovinná zkouška 

5. nepovinná zkouška  

 

Žák může konat nepovinnou zkoušku z těchto předmětů: AJA, NJA, MAT, FYZ, ICT, EAR, 

TEM, TCH, SAZ, NAP, TME, TMO, ELT, MAT+. 

 

e) Provozní elektrotechnika   

1. povinná zkouška 

 praktická zkouška 

2. povinná zkouška 

 odborné předměty základní (blok EAR, SAZ, EME) 

3. povinná zkouška s volbou 

 matematika, 

 informační a komunikační technologie, 

 odborné předměty speciální (blok AUZ, CIT, ELN) 

4. nepovinná zkouška 

5. nepovinná zkouška  

 

Žák může konat nepovinnou zkoušku z těchto předmětů: AJA, NJA, MAT, FYZ, ICT, EAR, 

SAZ, EME, AUZ, CIT, ELN, MAT+. 

 

Žák jakéhokoliv oboru má možnost konat až 2 nepovinné zkoušky.  
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