
 

GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ 
Tylovo nábř. 682, 500 02  Hradec Králové 

V Hradci Králové dne 29. září 2022. 
 

Stanovení podoby maturitní zkoušky pro rok 2023 
 

V souladu s § 79 zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovuji podobu maturitní zkoušky na Gymnáziu J. K. Tyla pro rok 2023. 

Žáci budou vykonávat maturitní zkoušku ze čtyř předmětů, z toho u dvou předmětů je celá zkouška nebo jedna její část součástí státní 

(společné) části maturitní zkoušky. Dále si mohou zvolit 0–2 nepovinné zkoušky. 
 

Předměty, u kterých je zkouška alespoň zčásti společná 

Žáci budou povinně skládat zkoušku z českého jazyka a literatury, kde je didaktický test společnou částí, písemná práce a ústní zkouška je 

profilová. Dále si zvolí buď matematiku (pouze didaktický test v rámci společné části), nebo cizí jazyk (didaktický test je součástí společné 

části, písemná práce a ústní zkouška profilové části). V případě cizího jazyka si žáci vybírají z nabídky anglický jazyk, německý jazyk, 

španělský jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk nezávisle na tom, zda na gymnáziu výuku tohoto cizího jazyka absolvovali. Žáci si dále 

mohou zvolit nepovinné zkoušky z matematiky nebo cizího jazyka, nekonají-li z nich povinné zkoušky, a nepovinnou zkoušku Matematika 

rozšiřující. 
 

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury a ústní zkoušky a písemné práce 

z cizího jazyka, ze kterého žák koná didaktický test ve státní (společné) části maturitní zkoušky, a ze 2 dalších povinných zkoušek a 0–2 

nepovinných zkoušek. Žáci si mohou k maturitě zvolit z předmětů anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, francouzský 

jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, estetická výchova – výtvarná výchova, estetická 

výchova – hudební výchova a informatika a výpočetní technika. Žáci si mohou zvolit předmět, jehož výuka probíhá podle ŠVP GJKT nejméně 

4 vyučovací hodiny týdně v součtu za celou dobu vzdělávání. 

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se koná kombinací forem písemná práce a ústní zkouška. Písemná práce je 

vytvoření souvislého textu v rozsahu alespoň 250 slov, čas na vypracování je 110 minut. Zadání budou žákům zpřístupněna bezprostředně před 

začátkem zkoušky, žáci vybírají z nabídky jedno zadání. Text zapisují ručně do záznamového archu. Ústní zkouška má formu řízené diskuze 

s pracovním listem a trvá 15 minut. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut. 

Maturitní zkouška z předmětů dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie a chemie se koná formou ústní zkoušky před maturitní komisí. 

Příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška také 15 minut. 

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka se bude konat kombinací forem ústní zkoušky a písemné práce (slohu) na zadané téma. Rozsah 

práce je 200–220 slov, čas na vypracování 75 minut. Žáci zapisují text ručně do záznamového archu. Zadání práce bude žákům zpřístupněno 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí také 15 minut. 

Úroveň zkoušky je stanovena na B2 dle Evropského referenčního rámce.  

Profilová maturitní zkouška z německého jazyka, španělského jazyka, ruského jazyka a francouzského jazyka se bude konat kombinací forem 

ústní zkoušky a písemné práce (slohu) na zadané téma. V případě písemné zkoušky se jedná o napsání dvou textů v celkovém rozsahu 

minimálně 200 slov, čas na vypracování je 75 minut. Text žáci zapisují ručně do záznamového archu. Zadání prací budou žákům zpřístupněna 

bezprostředně před zahájením zkoušky. Příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí také 15 minut. 

Úroveň zkoušky je stanovena na B1 dle Evropského referenčního rámce.  

Zkouška z předmětu estetická výchova – výtvarná výchova se koná kombinací forem ústní zkoušky a maturitní práce s obhajobou před zkušební 

maturitní komisí. Obhajoba maturitní práce, ústní zkouška, příprava na obhajobu i příprava na ústní zkoušku trvají 15 minut. 

Zkouška z předmětu estetická výchova – hudební výchova se koná kombinací forem praktické zkoušky a ústní zkoušky z teoretických 

maturitních okruhů. Praktická zkouška má formu koncertu a trvá minimálně 30 minut, ústní zkouška i příprava na ni trvají 15 minut. 

Zkouška z předmětu informatika a výpočetní technika se koná kombinací forem praktické zkoušky a vypracování maturitní práce a její 

obhajoby před zkušební maturitní komisí. Praktická zkouška bude ověřovat dovednosti žáků při práci s tabulkovým procesorem, textovým 

editorem a vektorovou a bitmapovou grafikou, probíhá na počítači a její délka je 180 minut. Příprava na obhajobu maturitní práce trvá 5 minut, 

obhajoba před zkušební maturitní komisí 25 minut. 

Zkouška z předmětu základy společenských věd se koná kombinací písemné zkoušky a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemná 

zkouška má podobu testu složeného z uzavřených otázek, čas na vypracování je 45 minut. Ústní zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut, 

příprava na ústní zkoušku také 15 minut. 
 

Další pravidla pro volbu maturitních předmětů 

Pokud žák zvolí ve společné části matematiku, musí si v profilové části zvolit jako jeden z povinných předmětů cizí jazyk. Žák, který si zvolí 

ve společné části matematiku, si ji nemůže zvolit jako profilovou zkoušku a naopak. Jestliže žák volí jeden z cizích jazyků ve společné části, 

nesmí si stejný cizí jazyk zvolit jako další předmět v části výhradně profilové. Když si žák zvolí ve společné části jako druhý povinný předmět 

cizí jazyk, může si v profilové části zvolit z povinných předmětů maximálně jeden další cizí jazyk.  
 

Pokud žák neuspěje v jedné z forem zkoušky, celkově z předmětu neprospěl a musí opakovat tu část zkoušky, v níž neuspěl. 

 

 

RNDr. Tomáš Měkota, 

zastupující ředitel gymnázia 
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