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Před maturitou: 

 Řádná příprava je klíčem k úspěchu 

 Učit se z kvalitních materiálů – vypracované otázky z minulých let či na internetu 

nemusí být vždy správné; ideálně držet se pokynů vyučujících 

 Projít všechny otázky alespoň jednou – nespoléhat na to, že se naučím ve všech 

předmětech jen prvních deset otázek (Murphyho zákony schválnosti fungují obzvlášť 

dobře u maturity  ) 

 Zkusit propojovat témata z různých předmětů – v češtině jdou uplatnit znalosti 

z dějepisu, v účetnictví zase ekonomika aj. 

 Když je maturitní otázka příliš dlouhá, vypsat si na papír nejdůležitější body – 

zjednodušuje to opakování a projdete ve zkratce celou otázku 

 Svatý týden si zkuste vyhradit už pouze na opakování – předejdete panice, že 

nestihnete vše alespoň jednou projít 

 Den před zkouškou se neučte – dělejte, co máte rádi, abyste se dostali do duševní 

pohody a zmírnili stres 

 Poprosit rodiče či kamarády, aby Vás vyzkoušeli – učíte se tak reagovat na otázky 

zkoušejícího, mluvit o učivu a testujete se, co dobře umíte a v čem máte případné 

mezery 

Den „D“: 

 Čokoláda na nervy nebo talisman z domu jako symbol toho, že maturitu zvládnu, 

může zmírnit strach a prožívaný stres 

 Naopak vyvarovat se užití uklidňujících léků či jiných podpůrných prostředků 

(např. alkohol, marihuana apod.) – často mají opačné účinky, než si přejete 

 Hezky a slušně se obléknout  

 Myslet pozitivně – vyučující i student mají stejný cíl: uspět u maturity! 

 Žádný z učitelů nepřistupuje k maturitní zkoušce za účelem žáka potopit či se mu 

pomstít 

 Neříkat si dopředu, že „to nedám“ – dopředu si ve svém podvědomí podsouvám 

něco, co nechci  

 Stejně tak neříkat si „Otázku č.X si nechci vytáhnout“ – opět zákony schválnosti 

v praxi – vytáhnete si ji 

Na potítku: 

 Vždy si něco napsat na šmírák (ideální nejdůležitější body z otázky) – když se při 

zkoušení na něčem zaseknu, můžu se o něco opřít; někdy do Vašeho šmíráku 

nakoukne i zkoušející 

 Když mám „okno“, na potítku jsou zadání otázek i s podotázkami – zkusit si 

pořádně projít a chytnout se toho, co vím 

 Když mám „úplné okno“ – zkusit poslouchat spolužáka, který je zkoušený. Někdy 

mě může naťuknout, co slyším od druhého 



Samotná ústní zkouška: 

 Začít tím, co umím nejlépe – není nutné se přísně držet struktury otázky 

 Umívat se – vyučující to ocení 

 Mluvit, mluvit, mluvit – i když propadáte panice, je Vám na zhroucení, nebo si nejste 

jisti svoji odpovědí, mluvte s vyučujícím. Když nevíte, řekněte to, co víte. Neučili jste 

se přece týdny, abyste svých 15 minut promlčeli nebo probrečeli 

 Pokud se objeví nějaký problém, svěřte se s ním vyučujícímu a nenechávejte si ho 

pro sebe 

 Když nerozumím otázce zkoušejícího, požádám ho, aby ji zopakoval – je 

pravděpodobné, že zkoušející otázku zformuluje jinak a navede vás tak na správnou 

odpověď 

 Když neznám správnou odpověď, nedělá dobrý dojem vymlouvat se na to, že „jsem 

zrovna tehdy chyběl“ nebo že „jste to v otázkách vůbec neměli“ 

 Hádat se s členy komise o správnosti odpovědí také nepůsobí příliš dobře 

 Když něco vyjmenovávám a ukončím výčet slovy „a tak dále“, měl bych tedy vědět, 

co dalšího bych ve výčtu mohl zmínit 

 Zkoušet budou učitelé, kteří Vás učili – víte tedy, co od nich můžete čekat 

Český jazyk a literatura: 

 Mám vybraná díla, o kterých něco vím – nemůže mě tedy nic zaskočit 

 I když jsem dílo nečetl a viděl pouze filmovou verzi, vždy tvrdím, že jsem dílo 

přečetl 

Rady z novamaturita.c z 

 Připravte si na potítku odpovědi na jednotlivé body zadání, které jste 

dostali – lepší jsou heslovité odpovědi či krátké věty (lépe se v nich 

orientuje) 

 Mluvte spisovně, souvisle a srozumitelně – hezký ústní projev dělá u 

komise dobrý dojem  

 Převážnou část zkoušky tvoří analýza textu – podtrhněte si v textu pasáže, 

kterými budete svá tvrzení dokládat 

Cizí jazyky: 

 

 Pozorně poslouchám, na co se ptá zkoušející  - mohu použít daný obrat 

 Mám připravenou úvodní větu – představím se, řeknu své číslo pracovního listu a 

doplním stručně nějaké informace o sobě: např., kde bydlím, moje zájmy, koníčky 

 Mluvit, mluvit - mohu si i vymýšlet, nikdo nebude zkoumat, zda to je nebo není 

pravda, důležitá je rychlá reakce 

 Na potítku využívat slovník a pomocné materiály, zapsat si to nejdůležitější 



A na závěr: neřiďte se heslem: „Někdo září, někdo v září.” Zužitkujte, co jste se za ty roky 

naučili, nepodceňte to a hlavně si věřte! 

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ! 


