Model maturitní zkoušky v roce 2017 – profilová (školní) část
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Forma profilové maturitní zkoušky je ředitelem školy stanovena takto:
•
•
•

•

Písemná zkouška (trvá 90 – 150 minut podle povahy předmětu)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (obsahuje 15 minut přípravy a 15 minut
vlastního zkoušení; žák si losuje otázku z 20 - 30 maturitních okruhů)
Maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí (vypracuje se během posledního
ročníku, ve stanoveném termínu se odevzdá a předá oponentovi k návrhu hodnocení;
obhajoba maturitní práce je součástí ústní maturitní zkoušky; v tomto případě trvá příprava i
ústní zkouška 20 minut)
Kombinace uvedený forem

Žáci Anglicko-českého gymnázia AMAZON budou v roce 2017 v profilové části maturitní
zkoušky maturovat povinně z 3 předmětů:
1. Český jazyk a literatura
2. Anglický jazyk
3. Povinně volitelný předmět
Vybírat je možno z následující nabídky předmětů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dějepis
Zeměpis
Biologie
Základy společenských věd
Výtvarná výchova
Druhý cizí jazyk (němčina, španělština, francouzština)
Matematika
Informační a výpočetní technika
Management & Business
Politics & International Relations

Nepovinně mohou žáci Anglicko-českého gymnázia AMAZON maturovat maximálně ze dvou
předmětů z výše uvedené nabídky.
Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška, která je součástí profilové části maturitní zkoušky.
Poznámka: Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze
předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního
vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.
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Hodnocení:
Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě
neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou
zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Předmět

Forma zkoušení

Český jazyk a literatura

písemná zkouška (pravopisný test), ústní zkouška a čtenářský deník*

Anglický jazyk

písemná zkouška (gramatika, psaní) a ústní zkouška v úrovni B2 – C1
(přednes, interaktivní situace)

Dějepis

ústní zkouška

Zeměpis

ústní zkouška

Biologie

ústní zkouška

Základy společenských věd

ústní zkouška

Výtvarná výchova

maturitní práce s obhajobou a písemná zkouška

Druhý cizí jazyk (NJ, ŠJ, FJ)

písemná zkouška (gramatika, psaní, porozumění) a ústní zkouška
v úrovni B1, u NJ B1-B2 (přednes)

Matematika

písemná zkouška a ústní zkouška

Informační a výpočetní technika

maturitní práce s obhajobou, písemná zkouška a ústní zkouška

Management & Business

písemná zkouška a ústní zkouška

Politics & International Relations

písemná zkouška a ústní zkouška

*Cílem maturitního pravopisného testu je prověřit žákovu komplexní znalost pravopisných jevů, které se pravidelně opakují
a procvičují od 1. ročníku gymnázia. Profilem absolventa je schopnost psát pravopisně správně, tj. bez pravopisných chyb.
Ústní maturitní zkouška se skládá celkem z 30 otázek literárních a gramaticko-stylistických.
Cílem literární části je prokázat znalost literárně-historického kontextu včetně detailního záběru na konkrétní autory a jejich
literární díla včetně vzájemného srovnání jednotlivých uměleckých směrů a epoch napříč literárním vývojem.
Cílem gramatické a stylistické části je prokázat systematičnost znalostí v celkovém lingvistickém přehledu spolu s praktickou
analýzou vybrané otázky.
Závěrečnou prací představující nedílnou součást školní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zpracování a
odevzdání čtenářského deníku s vybranými literárními díly za 1. - 4. ročník.

V Praze, 30. 9. 2016

Mgr. Eva Kudrnová
ředitelka školy
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