
NEWSLETTER 5
JAK ZVLÁDNOUT 
MATURITU (NEJEN) 
Z ČEŠTINY

Situace kolem nás se pomalu vrací do 
normálního stavu a to znamená, že se blíží i 

maturitní zkoušky. 
Proto se podíváme, jak co nejlépe zvládnout 

zkoušku z českého jazyka. Většinu rad a 
postřehů lze ale uplatnit i u dalších předmětů. 
Pro zájemce z řad našich žáků proběhne také 

webinář, kde bude příprava k maturitě detailně 
probrána. Sledujte webové stránky školy.

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav 
www.sou-skoda.cz, www.facebook.com/sou.skoda, #skodaakademie

http://www.facebook.com/sou.skoda


ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav 
www.sou-skoda.cz, www.facebook.com/sou.skoda, #skodaakademie

DIDAKTICKÝ TEST 
PŘÍPRAVA

DIDAKTICKÝ TEST 
TAKTIKA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
PŘÍPRAVA

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 
TAKTIKA

• Měli byste začít tím, že si několik 
takových testů sami uděláte. Platí známé 
pravidlo- čím více tím lépe. Vzory 
didaktických testů i oficiální verze z 
minulých maturit najdete na webu 
maturita.cermat.

• Dobrá zpráva je, že limit na vypracování 
všech 32 otázek nyní činí 75 minut. 
Přesto zkuste v přípravě pracovat v 
kratším čase, tak abyste si ušetřili dost 
minut na závěrečnou kontrolu.

• Po vyhodnocení testu se zamyslete, co 
jsou vaše slabé stránky, kde jste se 
dopustili nejvíce chyb.

• Takovou látku si doplňte, prokonzultujte 
s vaším učitelem, doučte se ji.

• Základem úspěchu je pozorně si přečíst 
text zadání a přesně mu porozumět. 
Dejte si pozor na otázky, které mohou 
použít zápornou formulaci, ujistěte se 
také, jestli například hledáte správně 
nebo chybně napsanou větu.

• Začněte tím, že si vše rychle 
prohlédnete, abyste zjistili, které části 
pro vás budou jednodušší a těmi rovnou 
začněte. Soustřeďte se vždy jen na jednu 
úlohu.

• Pokud narazíte na složitou nebo nejasnou 
otázku, raději ji přeskočte a pokračujte 
tam, kde si budete více jistí. 

• Pracujte v klidu a koncentrovaně. 
Kontrolujte si průběžně čas, dělejte si 
poznámky do testového sešitu, 
podtrhávejte si klíčové informace ve 
výchozích textech.

• Nenechávejte vše na poslední chvíli, 
nestihnete to. Příprava na ústní zkoušku 
by především měla začít včas. 

• Prvním krokem by mělo být uspořádání 
učiva. Udělejte si složku na každý 
předmět, vložte si tam všechna témata 
a zkuste si je porovnat, určete si, která 
jsou pro vás nejtěžší, těmi začněte. 
Stanovte si pevný plán přípravy se 
splnitelnými denními cíli a snažte se jej 
dodržovat. Poslední dva až tři dny byste 
si měli už jen opakovat.

• Zkuste si každou otázku říci nanečisto, 
třeba před zrcadlem, nebo požádejte 
někoho, aby si vás poslechl.

• Měli byste si každý pro sebe najít tu 
správnou motivaci. Proč vlastně 
maturitu chcete zvládnout co nejlépe, 
jak vám úspěch u zkoušky pomůže 
změnit vaše šance v budoucnosti a 
nezapomeňte si naplánovat i nějakou 
odměnu.

• Dejte si pozor na to, jak se uvedete. 
Měli byste působit upraveně, slušně a 
vystupovat sebevědomě a pozitivně. 
Klíčem je vhodné oblečení, pozdrav a 
oční kontakt.

• Nepodceňte přípravu na potítku. V 
klidu si přečtěte zadání a přiložené 
texty. Načrtněte si v bodech 
strukturu vaší odpovědi, zapište si 
všechno, co vás napadne.

• Při samotné zkoušce mluvte klidně, 
pomalu, jistě, ale zároveň dostatečně 
zřetelně a nahlas. Měli byste mluvit 
spisovně. Několikrát se nadechněte, 
uklidněte a myslete na to, že učitelé 
Vám přejí úspěch.

• Vyhněte se mlčení. Pokud se stane, že 
nevíte jak dál, řekněte to. Zeptejte se 
znovu na zadání, vysvětlete, že to víte, 
ale nedokážete si vzpomenout. 

• Snažte se působit pozitivně, usmějte 
se a pokuste se komisi něčím 
překvapit nebo zaujmout.
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