Maturitní zkoušky 2021 - 2022
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se
hodnotí pouze slovně „uspěl (a)“ nebo „neuspěl (a)“ s procentuálním vyjádřením
úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Výsledek DT
nemá vliv na výsledky profilových zkoušek ani na celkové hodnocení (prospěl / prospěl
s vyznamenáním).
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí
hranice úspěšnosti příslušné zkoušky či dílčí zkoušky
vyjádřená procentními body.
Hranice úspěšnosti zkoušky společné části:
Český jazyk a literatura 44%
Cizí jazyk
44%
Matematika
33%
Zkoušky profilové části jsou klasifikovány známkami 1 – 5.
Známky z předmětů Český jazyk a literatura a Cizí jazyk jsou složeny
ze známky z písemné práce a ze známky z ústní zkoušky, přičemž písemná práce
tvoří 40% a ústní zkouška 60% známky.
Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku
úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou
část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.
Profilová část zkoušky z českého jazyka a literatury
Slohová práce tvoří 40% výsledné známky.
Maximální počet bodů: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 12 bodů
Ústní zkouška tvoří 60% výsledné známky.
Maximální počet bodů: 45 bodů
Hranice úspěšnosti: 20 bodů
Výsledné hodnocení:

75 – 65 bodů
64 – 54 bodů
53 – 43 bodů
42 – 32 bodů
31 – 0 bodů

1
2
3
4
5

Ostatní předměty profilové části
Klasifikační stupnice:
Stupeň 1: výborný
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice
a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní
a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.
Stupeň 2: chvalitebný
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy,
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika
a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků.
Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Stupeň 3: dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby
dovede za pomoci učitele korigovat.
Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně.
Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami.
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy
správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se
projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti.
Stupeň 4: dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažně chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé, jeho ústní a písemný
projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky
jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky
a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Stupeň 5: nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné
a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí
a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Celkového hodnocení maturitní zkoušky
Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných
zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové
části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 (chvalitebný) a zároveň
prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části
maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části
maturitní zkoušky,
b) prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky hodnocen stupněm 5 (nedostatečný) a žák uspěl u povinných zkoušek
společné části maturitní zkoušky,
c) neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní
zkoušky hodnocen stupněm 5 (nedostatečný) nebo žák neuspěl u některé povinné
zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu
nevykonal úspěšně.
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