
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

v platném znění zveřejňuje ředitel Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, 

Studentská 166 nabídku povinných a nepovinných zkoušek, jejich formu, 

témata a termíny pro školní rok 2019/2020. 

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. V rámci profilové části žák koná dvě 
povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky. 

I. Nabídka předmětů pro povinné zkoušky 

Český jazyk a literatura 
Anglický jazyk 
Německý jazyk 
Ruský jazyk 
Dějepis 
Základy společenských věd 
Geografie 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie  
Programování 
 
Žák se může přihlásit na zkoušku z cizího jazyka, pokud uvedené předměty na škole navštěvoval. 
Podmínkou konání maturitní zkoušky z programování je absolvování odpovídajícího semináře 
v maturitním a předmaturitním ročníku.  

V případě českého jazyka nebo matematiky může být volba předmětu v profilové části maturitní 

zkoušky stejná jako ve společné části, ale pouze v jednom předmětu. 

II. Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky 

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky je stejná jako pro povinné zkoušky. Předmět nepovinné 
zkoušky nesmí být stejný jako u povinné zkoušky.  

III. Forma zkoušek 

Zkouška z povinných a nepovinných předmětů se koná ústní formou před zkušební komisí. Žák si losuje 
z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. U předmětu 
programování je doba na přípravu prodloužena na 30 minut.  

IV. Hodnocení maturitních zkoušek profilové části 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je tvořena částí jazykovou a literární. 

Pravidla pro hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury: 

• ze zkoušky lze získat maximálně 10 bodů (z části jazykové max. 5 bodů, z části literární max. 
5 bodů) 

• hranice složení zkoušky je alespoň 3 body 

• žádná z částí (literární a jazyková) nesmí být hodnocena nulou  
 



Tabulka hodnocení 

Prospěch Počet bodů 

výborný 10 – 9 

chvalitebný 8 – 7 

dobrý 6 – 5 

dostatečný 4 – 3 

nedostatečný 2 - 0 

 

V. Termíny zkoušek 

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se budou konat v období od 18. května do 10. června 
2019. Konkrétní termíny budou upřesněny v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou nejpozději 2 měsíce 
před jejich konáním. 

V Poděbradech 14. října 2019  

RNDr. Kamil Bříza      


