Gymnázium
U Libeňského
zámku

Společná ustanovení ke konání zkoušek proﬁlové části maturitní zkoušky

1. Písemná práce z českého jazyka a literatury
Délka písemné práce: 120 minut včetně času na volbu zadání.
Rozsah písemné práce: Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého
textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
Počet zadání: Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání.
Způsob zpracování: Písemná práce je psána ručně, pouze na doporučení školského poradenského
zařízení je možné psát na osobním počítači (žáci s PUP).
Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

2. Písemná práce z anglického jazyka
Délka písemné práce: 60 minut.
Rozsah písemné práce: Minimálně 200 slov (písemná práce se bude skládat ze 2 povinných
zadání, přičemž jedno zadání bude v rozsahu 60 – 80 slov, druhé pak v rozsahu 140 – 160 slov).
Počet zadání: Studenti nebudou mít možnost volby, písemná práce bude obsahovat právě 1 zadání.
Způsob zpracování: Intaktní žáci píší písemnou práci ručně, žáci s PUP, u nichž úprava vyžaduje
použití notebooku, budou písemnou práci zpracovávat na notebooku.
Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který
neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu ani gramatické přehledy.

3. Písemná práce z německého, ruského a španělského jazyka
Délka písemné práce: 80 minut.
Rozsah písemné práce: Minimálně 200 slov; obsahuje 2 části: 1. část – text v rozsahu 140 – 160 slov
(vypravování, článek atd.), 2. část – text v rozsahu 60 – 80 slov (e-mail, odpověď na inzerát apod.).
Počet zadání: Studenti nebudou mít možnost volby, písemná práce bude obsahovat právě 1 zadání.
Způsob zpracování: Intaktní žáci píší písemnou práci ručně, žáci s PUP, u nichž úprava vyžaduje
použití notebooku, budou písemnou práci zpracovávat na notebooku.
Povolené pomůcky: Slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu ani gramatické přehledy.
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4. Maturitní práce s obhajobou
Délka obhajoby: Maximálně 20 minut.

5. Písemná zkouška z anglického jazyka
Délka písemné zkoušky: 120 minut
Struktura písemné zkoušky: Písemná zkouška má dvě části: písemnou práci (její charakteristiky
jsou uvedeny v bodě 2) a didaktický test, který trvá 60 minut. Didaktický test obsahuje poslech
s porozuměním, čtení s porozuměním, praktické zvládnutí jazyka. Při didaktickém testu nejsou
povoleny žádné pomůcky a také se píše ručně. Pouze žáci s PUP mohou psát na počítači a používat
pomůcky, pokud je to uvedeno v doporučení.

6. Písemná zkouška z německého, ruského a španělského jazyka
Délka písemné zkoušky: 140 minut
Struktura písemné zkoušky: Písemná zkouška má dvě části. První částí je didaktický test (délka
trvání = 60 minut), který obsahuje dva texty na čtení s porozuměním a dva texty na doplnění gramatiky a slovní zásoby. Druhou částí je písemná práce, jejíž charakteristiky jsou uvedeny v bodě 3
(včetně povolených pomůcek). Při didaktickém testu nejsou povoleny žádné pomůcky a také se píše
ručně modrou propisovací tužkou. Pouze žáci s PUP mohou psát na počítači a používat pomůcky,
pokud je to uvedeno v doporučení.

7. Délka přípravy na ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků je 20 minut.
U ostatních předmětů je to 15 minut, u maturitní práce s obhajobou 10.

V Praze 26. října 2020
RNDr. František Kosina, v.r.
Ředitel školy
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