
Maturitní zkoušky na AG - jaro 2013

A) STÁTNÍ POVINNÉ B) ŠKOLNÍ POVINNÉ

český jazyk a literatura 2 zkoušky z následující nabídky:
základní - vyšší

didaktický test
písemná práce
ústní zkouška lze nahradit zkouškou DSD

1 zkouška z cizího jazyka
základní - vyšší

didaktický test obhajoba práce a ústní
písemná práce
ústní zkouška

1 zkouška z následující nabídky:
vše: základní - vyšší

matematika 
didaktický test

občanský a společenskovědní z. obhajoba práce a ústní
didaktický test

informatika obhajoba práce a ústní
didaktický test (obsahuje teoretický 

C) STÁTNÍ NEPOVINNÉ D) ŠKOLNÍ NEPOVINNÉ
žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z nějž koná zkoušku povinnou 

až 3 zkoušky z následující nabídky: až 2 zkoušky z následující nabídky:

didaktický test zkoušky a formy
stejné jako v bodě B)

didaktický test

didaktický test
i Zkoušky školní části musí být - až na 

jedinou výjimku (viz níže) - z JINÝCH
předmětů než zkoušky státní části.

didaktický test
I když se názvy liší jen trochu, NELZE

didaktický test

didaktický test

didaktický test
lze maturovat zároveň ve školní

didaktický test i státní části.

didaktický test Změny vyhrazeny - hlavně v části C.
21. května 2012, R. Mašek

anglický jazyk               písemná a ústní
německý jazyk              písemná a ústní

francouzský jazyk          písemná a ústní
španělský jazyk             písemná a ústní
latina                                             ústní

volba mezi AJ, FJ, NJ, ŠJ základy společenských věd  

dějepis                obhajoba práce a ústní
zeměpis                                        ústní
matematika                                   ústní
fyzika                                            ústní
chemie                                          ústní
biologie                                         ústní
informatika a výpočetní technika  

estetická výchova hudební - ústní
estetická výchova výtvarná 

základy filosofie  obhajoba práce a ústní
a praktický subtest) náboženská nauka                        ústní

matematika - základní a vyšší

obč. a společ. základ - zákl. a vyšší

informatika - základní a vyšší

cizí jazyk - zákl. a vyšší - AJ, FJ, NJ, ŠJ 
didaktický test - pís. práce - ústní zk.

biologie - pouze jedna úroveň

chemie - pouze jedna úroveň ii
kombinovat ani občanský a společen-

zeměpis - pouze jedna úroveň skovědní základ se ZSV, ani informa-
tiku s předmětem IVT.

fyzika - pouze jedna úroveň
iii Jediná VÝJIMKA: z matematiky

dějepis - pouze jedna úroveň

dějiny umění - pouze jedna úroveň


