
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268  

Podrobnosti ke konání maturitní zkoušky (MZ) 2021 

Společná (státní) část MZ  

viz: https://maturita.cermat.cz/ 

 

Profilová (školní) část MZ 

český jazyk a literatura: kombinace písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ) před komisí 

výsledek PP vždy tvoří 40% celkového hodnocení zkoušky, výsledek ÚZ tvoří 60% 

PP – 110 min, minimálně 250 slov, výběr ze 4 různých zadání, možnost použít pravidla  

         českého pravopisu 

         minimální hranice úspěšnosti 14 bodů z 30 možných 

ÚZ – délka přípravy 20 min, trvání zkoušky 15 min, žák si volí 20 knih ze seznamu literárních     

        děl: https://sgpce.cz/upload/fm/seznam-cetby-2021.pdf 

        minimální hranice úspěšnosti 20 bodů ze 45 možných  

 

první cizí jazyk – anglický jazyk, požadovaná úroveň B2: kombinace písemné práce (PP) a  

ústní zkoušky (ÚZ) před komisí 

výsledek PP vždy tvoří 40% celkového hodnocení zkoušky, výsledek ÚZ tvoří 60% 

PP – 60 min, minimálně 200 slov, výběr z 2 zadání, možnost použít překladový slovník 

         minimální hranice úspěšnosti 9 bodů z 20 možných 

ÚZ – délka přípravy 20 min, trvání zkoušky 15 min, žák odpovídá na jedno z 20 témat  

        minimální hranice úspěšnosti 14 bodů z 30 možných 

 

druhý cizí jazyk – německý, ruský jazyk, požadovaná úroveň B1: kombinace písemné    

práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ) před komisí 

výsledek PP vždy tvoří 40% celkového hodnocení zkoušky, výsledek ÚZ tvoří 60% 

PP – 60 min, výběr z 1 zadání, minimálně 200 slov – 1. část 140 slov a 2. část 60 slov,   

         možnost použít překladový slovník 

https://maturita.cermat.cz/
https://sgpce.cz/upload/fm/seznam-cetby-2021.pdf


         minimální hranice úspěšnosti 9 bodů z 20 možných 

ÚZ – délka přípravy 20 min, trvání zkoušky 15 min, žák odpovídá na jedno z 20 témat  

        minimální hranice úspěšnosti 14 bodů z 30 možných 

 

ostatní předměty: forma ústní zkoušky (ÚZ) před komisí 

ÚZ – délka přípravy 15 min, trvání zkoušky 15 min, žák odpovídá na jedno z 25 témat  

 

 

V Pardubicích 26. 10. 2020 

PaedDr. Radim Novák 

ředitel školy 

 


