GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 01 Český Brod, tel. 321 622 347
e-mail info@gcbrod.cz , www.gcbrod.cz
V Českém Brodě dne: 20. září 2022
V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel Gymnázia Český Brod nabídku povinných a nepovinných
zkoušek, formu zkoušky a termíny profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Český Brod ve školním
roce 2021/2022

Organizace maturitní zkoušky na Gymnáziu Český Brod
Přihláška k maturitní zkoušce
Žák podává přihlášku na oficiálním formuláři k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce
(formulář obdrží od ZŘ)
a) do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební termín,
b) do 25. června 2023 pro podzimní termín.
Pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek konání MZ, přiloží doporučení školského poradenského zařízení
spolu s přihláškou.

Společná část maturitní zkoušky
Každý žák bude konat didaktický test (DT) z českého jazyka a literatury. Dále si bude volit mezi DT z cizího
jazyka (anglického, německého, francouzského) nebo DT z matematiky. DT budou hodnoceny pouze
„uspěl/neuspěl“. Hranici úspěšnosti stanoví Centrum v testových sešitech DT. Hodnocení „uspěl“ není
podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení. DT
společné části proběhnou od 2. 5. - 5. 5. 2023. Přesné rozvržení testů stanoví MŠMT do 15. 1. 2023.
V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a rovněž DT
z matematiky rozšiřující.
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z jakého koná zkoušku povinnou.

Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze 4 povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. Pokud si žák ve
společné části vybral DT z matematiky, koná v profilové části pouze 3 povinné zkoušky.
Vybranými předměty profilové zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích
hodin v jednotlivých ročnících v ŠVP školy činí nejméně 4 hodiny týdně.
Žák si musí zvolit cizí jazyk.
Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto
cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Tato možnost platí pouze v případě, že žák má 4 povinné
profilové zkoušky, pokud tedy ve společné části koná zkoušku z matematiky, nemůže být zkouška z cizího
jazyka nahrazena certifikátem. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je součástí tohoto
dokumentu. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. 3. pro konání
zkoušky v jarním termínu a do 30. 6. pro konání zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je
vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Nabídka předmětů a jejich forma:
a) povinné předměty:
Český jazyk a literatura - kombinace písemné práce a ústní zkoušky
- písemná práce má váhu 40 % a ústní zkoušení 60 % z výsledné známky
Cizí jazyk - anglický, německý, francouzský, ze kterého žák konal zkoušku ve společné části
- kombinace písemné práce a ústní zkoušky
- písemná práce má váhu 40 % a ústní zkoušení 60 % z výsledné známky
b) volitelné předměty:
Cizí jazyk - anglický, německý, francouzský, ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části
- kombinace písemné práce a ústní zkoušky
- písemná práce má váhu 40 % a ústní zkoušení 60 % z výsledné známky
Ostatní zkoušky v profilové části se konají pouze ústní formou. Zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat.
Zkouška trvá 15 minut a příprava na zkoušku také 15 minut.
Nabídka předmětů:
Matematika - pro žáky, kteří nepsali DT z matematiky ve společné části
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Biologie
Estetická výchova - výtvarná
Estetická výchova - hudební
Informatika a výpočetní technika
Hodnocení PP z českého jazyku provádí dle jednotných kritérií stanovených ředitelem školy vyučující ČJL.
Hodnocení PP z cizího jazyka provádí dle jednotných kritérií stanovených ředitelem školy vyučující cizích
jazyků.
c) nepovinné předměty:
Žák si může zadat maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů uvedených v nabídce volitelných předmětů.
Hodnocení profilových zkoušek
Zkoušky z profilových předmětů jsou hodnoceny podle klasifikační stupnice (1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný). O výsledné známce rozhoduje maturitní komise (zkoušející,
přísedící, předseda, místopředseda, třídní učitel) hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy maturitní komise.

Odlišnosti konání MZ pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání MZ (PUP)
Žáci s PUP mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu,
obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části. Mají právo na odlišnosti v hodnocení,
použití kompenzačních pomůcek a technickou asistenci. Všechna tato uzpůsobení vycházejí z doporučení
školských poradenských zařízení.

Český jazyk a literatura
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má charakter komplexní jazykové zkoušky.
Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí: z písemné práce a z ústní zkoušky.
Písemná práce
V písemné práci žáci zpracovávají jedno z šesti témat navržených předmětovou komisí českého jazyka
a schválených ředitelem školy. Minimální rozsah textu je 250 slov.
Časový limit pro volbu tématu a vypracování písemné práce je 120 minut. Povolenou pomůckou jsou
Pravidla českého pravopisu.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
Český jazyk

DATUM KONÁNÍ

ČAS
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

11. dubna 2023

8:00

ČASOVÝ LIMIT
120 minut

Ústní zkouška
Při ústní zkoušce si žák vybírá ze svého seznamu 20 literárních děl. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný
titul. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list. V rámci jednoho zadání je ověřována schopnost analýzy
uměleckého a neuměleckého textu. Na neuměleckém textu jsou prověřeny znalosti z mluvnice a slohu.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.
Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ žák obdrží pracovní list se zadáním, které si vylosoval. Žák má
možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat.
Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka
Písemná práce je hodnocena podle 3 základních kritérií, výsledné hodnocení je součtem bodů udělených za
jednotlivá kritéria.
Kritéria hodnocení jsou následující:
I. Zpracování zadání
IA Text odpovídá zadanému tématu
IB Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému slohovému útvaru
II. Pravopis a slovní zásoba
IIA Výskyt pravopisných a tvaroslovných chyb
IIB Rozmanitá, bohatá, vhodně volená volba slov
III. Výstavba větných celků a kompozice
IIIA Výstavba větných celků a syntaktické nedostatky
IIIB Kompozice, členění textu, argumentace
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3-4-5. Max. počet dosažitelných bodů je 30 (6 x 5).
Stupně hodnocení:
Bodové rozpětí
1 (výborný)
30−26 bodů
2 (chvalitebný)
25−22 bodů
3 (dobrý)
21−17 bodů
4 (dostatečný)
16−13 bodů
5 (nedostatečný)
12−0 bodů
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA nebo IB hodnocena počtem bodů 0 (text se nevztahuje
k zadanému tématu, text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné
vymezení komunikační situace, nedodržení délky textu) se písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí
a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven 0.
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 43,33 procentních
bodů. Hranice úspěšnosti v bodech je 13 bodů.

Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Žák vybírá ze seznamu 20 literárních děl. Lze si vybrat maximálně dvě díla od téhož autora. Minimálně
dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Z jednotlivých oddílů si
žák vybírá daný počet děl:
světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně 2 literární díla
světová a česká literatura do konce 19. století - minimálně 3 literární díla
světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl
Ústní zkouška se skládá ze 3 částí. Zkouška se hodnotí podle následujících 4 kritérií:
I. Analýza uměleckého textu - 8 minut
IA Zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motivy, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr,
vlastní hodnocení díla
IB Vypravěč, lyrický subjekt, postavy, typy promluv, veršová výstavba
IC Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku, příp. čtenářská
náročnost
II. Literárněhistorický kontext - 3−4 minuty
Literární / obecněkulturní a historický kontext, kontext autorovy tvorby (života a díla)
III. Analýza neuměleckého textu - 3−4 minuty
IIIA Souvislost mezi výňatky, téma a hlavní myšlenka textu, slohotvorní činitelé, podstatné a nepodstatné
informace, domněnky a fakta
IIIB Funkční styl a dominantní slohový postup, slohový útvar, příp. kompoziční výstavba výňatku, jazykové
prostředky a jejich funkce ve výňatku
IV. Jazyková kultura projevu (spisovnost), rozvinutá slovní zásoba, logická výstavba promluvy, jasnost
a obsažnost sdělení
V analýze uměleckého textu je hodnocena část IA a IC body na škále 0-1-2-3-4-5, část IB body na škále 0-1-23-4. Maximální dosažitelný počet bodů je 14.
Literárněhistorický kontext je hodnocen maximálním počtem 4 bodů.
V analýze neuměleckého textu je každá část hodnocena body na škále 0-1-2-3-4. Maximální dosažitelný
počet bodů je 8.
Jazyková kultura projevu je hodnocena maximálně 4 body.
Maximální dosažitelný počet bodů je celkově v ústní zkoušce 30 bodů.
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky je 43,33 procentních bodů, tj. 13 bodů.
Stupně hodnocení
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)
5 (nedostatečný)

Bodové rozpětí
30−26 bodů
25−22 bodů
21−17 bodů
16−13 bodů
12−0 bodů

Výsledná kritéria hodnocení pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury
Maximální počet bodů za písemnou práci je 30.
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30.
Maximální počet bodů za celou zkoušku z českého jazyka je 60.
Úspěšné složení maturitní zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou jejich částí. Každou z částí
zkoušky vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne nejméně 43,33 procentních bodů, což je v případě písemné

práce 13 bodů a v případě ústní zkoušky 13 bodů. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka,
opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.
V případě zkoušky z českého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %
celkového hodnocení zkušebního předmětu. Výsledná známka vznikne váženým průměrem známek
získaných v jednotlivých částech zkoušky.

Maturitní zkouška z 1. cizího jazyka
Maturitní zkouška z 1. cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky.
Maturitní zkouška z 1. cizího jazyka se skládá ze dvou částí – z písemné práce a z ústní zkoušky.
Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, je dán úrovní SERR – B2 a maturitními tématy
pro daný cizí jazyk.
Písemná práce
V písemné práci žáci zpracovávají jedno ze dvou zadání. Zadání specifikuje situaci/téma, typ a rozsah textu
(200–220 slov), adresáta/příjemce sdělení apod. Součástí zadání může být i výchozí text, např. inzerát,
výňatek z dopisu.
Časový limit pro volbu tématu a vypracování písemné práce je 75 minut. Povolenou pomůckou je slovník,
pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
Anglický jazyk

DATUM KONÁNÍ

ČAS
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

12. dubna 2023

8:00

ČASOVÝ LIMIT
75 minut

Ústní zkouška
Ústní zkouška je zadávána formou 20 pracovních listů. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo
pracovního listu. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.
Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si vylosoval.
Žák má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat.
Povolenými pomůckami jsou slovník a doplňkové materiály, např. mapa, obrazový materiál.

Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z 1. cizího jazyka
Písemná práce je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení je součtem bodů udělených za
jednotlivá kritéria.
Kritéria (I. Až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení jsou následující:
I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce
IA Zadání
IB Rozsah, obsah textu
II. Organizace a koheze textu
IIA Organizace textu
IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti
III. Slovní zásoba a pravopis
IIIA Přesnost použité slovní zásoby
IIIB Rozsah použité slovní zásoby
IV. Mluvnické prostředky
IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků
IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3. Maximální počet dosažitelných bodů je 24 (8 x 3).
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA hodnocena počtem bodů 0 (nedodržení tématu − text
nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu, nedodržení typu textu – není dodržen funkční styl a

slohový postup, nedodržení délky textu) se písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet
bodů za písemnou práci je roven 0.
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 45,8 procentních
bodů. Hranice úspěšnosti v bodech je 11 bodů.
Stupně hodnocení:
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)
5 (nedostatečný)

Bodové rozpětí
24−21 bodů
20−17 bodů
16−14 bodů
13−11bodů
10−0 bodů

Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z 1. cizího jazyka
Ústní zkouška se skládá ze tří částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:
I. Zadání / Obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
Ve všech částech zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet
bodů za každou část je 9 bodů. Dalším kritériem hodnocení je fonetická kompetence, rovněž v bodové škále
0-1-2-3. Celkový počet bodů za zkoušku je 30 (tj. 3 x 9 + 3).
V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena
počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto
část ústního projevu je roven 0. V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní
projev nevztahuje k zadanému tématu či komunikační situaci.
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky je 43,33 procentních bodů, tj. 13 bodů.

Stupně hodnocení
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)
5 (nedostatečný)

Bodové rozpětí
30−26 bodů
25−22 bodů
21−17 bodů
16−13 bodů
12−0 bodů

Výsledná kritéria hodnocení pro maturitní zkoušku z 1. cizího jazyka
Maximální počet bodů za písemnou práci je 24.
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 30.
Maximální počet bodů za celou zkoušku z cizího jazyka je 54.
Úspěšné složení maturitní zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou jejich částí. Každou z částí
zkoušky vykoná žák úspěšně, pokud v případě písemné práce dosáhne alespoň 11 bodů a v případě ústní
zkoušky 13 bodů. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku,
u které neuspěl.
V případě zkoušky z 1. cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %
celkového hodnocení zkušebního předmětu. Výsledná známka vznikne váženým průměrem známek
získaných v jednotlivých částech zkoušky.

Maturitní zkouška z 2. cizího jazyka
Maturitní zkouška z 2. cizího jazyka má charakter komplexní jazykové zkoušky.
Maturitní zkouška z 2. cizího jazyka se skládá ze dvou částí – z písemné práce a z ústní zkoušky.
Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, je dán úrovní SERR – B1 a maturitními tématy
pro daný cizí jazyk.

Písemná práce
V písemné práci žáci zpracovávají jedno ze dvou zadání. Zadání specifikuje situaci/téma, typ a rozsah textu
(200–220 slov), adresáta/příjemce sdělení apod. Součástí zadání může být i výchozí text, např. inzerát,
výňatek z dopisu.
Časový limit pro volbu tématu a vypracování písemné práce je 75 minut. Povolenou pomůckou je slovník,
pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
Německý jazyk
Francouzský jazyk

DATUM KONÁNÍ

ČAS
ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

12. dubna 2023
12. dubna 2023

12:00
12:00

ČASOVÝ LIMIT
75 minut
75 minut

Ústní zkouška
Ústní zkouška je zadávána formou 20 pracovních listů. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo
pracovního listu. Jednomu zadání odpovídá jeden pracovní list.
Časový limit pro přípravu na zkoušku je 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.
Pro přípravu na dílčí ústní zkoušku „na potítku“ žák obdrží pracovní list žáka se zadáním, které si vylosoval.
Žák má možnost si během této přípravy vypracovat poznámky a poté je při ústní zkoušce používat.
Povolenými pomůckami jsou slovník a doplňkové materiály, např. mapa, obrazový materiál.
Kritéria hodnocení písemné části maturitní zkoušky z 2. cizího jazyka
Písemná práce je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení je součtem bodů udělených za
jednotlivá kritéria.
Kritéria (I. Až IV.) a dílčí kritéria (IA až IVB) hodnocení jsou následující:
I. Zpracování zadání / Obsah písemné práce
IA Zadání
IB Rozsah, obsah textu
II. Organizace a koheze textu
IIA Organizace textu
IIB Koheze textu a prostředky textové návaznosti
III. Slovní zásoba a pravopis
IIIA Přesnost použité slovní zásoby
IIIB Rozsah použité slovní zásoby
IV. Mluvnické prostředky
IVA Přesnost použitých mluvnických prostředků
IVB Rozsah použitých mluvnických prostředků
Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0-1-2-3. Maximální počet dosažitelných bodů je 24 (8 x 3).
V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu IA hodnocena počtem bodů 0 (nedodržení tématu − text
nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu, nedodržení typu textu – není dodržen funkční styl a
slohový postup, nedodržení délky textu) se písemná práce podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet
bodů za písemnou práci je roven 0.
Zkoušku konanou formou písemné práce vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne minimálně 45,8 procentních
bodů. Hranice úspěšnosti v bodech je 11 bodů.

Stupně hodnocení:
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)

Bodové rozpětí
24−21 bodů
20−17 bodů
16−14 bodů
13−11bodů

5 (nedostatečný)

10−0 bodů

Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z 2. cizího jazyka
Ústní zkouška se skládá ze tří částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:
I. Zadání / Obsah a projev
II. Lexikální kompetence
III. Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
První část zkoušky - rozbor textu - je hodnocena body na škále 0-3. Druhá část textu - popis a porovnání
obrázku - je hodnocena body na škále 0-6. Třetí část zkoušky - prezentace daného tématu - je hodnocena
body na škále 0-9. Dalším kritériem hodnocení je fonetická kompetence v bodové škále 0-2. Celkový počet
bodů za zkoušku je 20 bodů.
V případě, kdy je třetí část ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0,
se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za celou zkoušku ústního
projevu je roven 0. V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev
nevztahuje k zadanému tématu či komunikační situaci.
Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky je 8 bodů.

Stupně hodnocení
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)
5 (nedostatečný)

Bodové rozpětí
20−17 bodů
16−14 bodů
13−11 bodů
10−8 bodů
7−0 bodů

Výsledná kritéria hodnocení pro maturitní zkoušku z 2. cizího jazyka
Maximální počet bodů za písemnou práci je 24.
Maximální počet bodů za ústní zkoušku je 20.
Maximální počet bodů za celou zkoušku z cizího jazyka je 44.
Úspěšné složení maturitní zkoušky je podmíněno úspěšným složením obou jejich částí. Každou z částí
zkoušky vykoná žák úspěšně, pokud v případě písemné práce dosáhne alespoň 11 bodů a v případě ústní
zkoušky 8 bodů. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku,
u které neuspěl.
V případě zkoušky z 2. cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 %
celkového hodnocení zkušebního předmětu. Výsledná známka vznikne váženým průměrem známek
získaných v jednotlivých částech zkoušky.

Termíny profilové zkoušky
Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v období od 16. května
do 20. května 2022. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7
nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Mgr. Jiří Krčmář v.r.
ředitel gymnázia

Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

Úroveň dle Název zkoušky
SERR/CEF

Anglický jazyk
B2
B2
C1
B2
C1
C2
B2
C2
B2

Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)
Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in
English for Schools (FCE for Schools)
Cambridge English Certificate s celkovým skóre 180 až 199
Státní jazyková zkouška základní
Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English
(CAE)
Cambridge English: Proficiency, taky známý jako Certificate of Proficiency in
English (CPE)
IELTS Academic stupeň 5,5 - 6,5
IELTS General Training stupeň 8,5+
TOEFL iBT; 72 - 94

Německý jazyk
B2
C1
C2
B1
B2
B1
B2
C1
C2

Státní jazyková zkouška základní
Státní jazyková zkouška všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
ÖSD Zertifikat B1
ÖSD Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2;GDS

Francouzský jazyk
B1
B2
B2
C1
C2
C1
C2

DELF B1 (Diplôme d’Etudes en Langue Française ) – všechny formy
CIEP /Ministère français de l´Education nationale
DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) - všechny formy
CIEP /Ministère français de l´Education nationale
Státní jazyková zkouška základní
Státní jazyková zkouška všeobecná
Státní jazyková zkouška speciální
DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) - všechny formy
CIEP /Ministère français de l´Education nationale
DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française) - všechny formy
CIEP /Ministère français de l´Education nationale

