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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
platná pro školní rok 2019-20

Profilová zkouška je vykonávána formou ústní zkoušky.
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle následující klasifikační stupnice:

1 – výborný: žák zvládá výstupy učiva bezpečně, samostatně, pohotově, přesně;
zobecňuje, logicky uvažuje; vyjadřuje se přesně, plynule, správně
používá odborné termíny; může se dopustit drobných nepodstatných
nedostatků

2 – chvalitebný: žák zvládá výstupy učiva samostatně, případně s mírnou dopomocí
učitele, ne vždy pohotově a zcela přesně; logicky uvažuje; vyjadřuje se
věcně správně s menšími nepřesnostmi a méně plynule

3 – dobrý: žák zvládá výstupy učiva většinou bez podstatných nedostatků, chyby
dokáže s dopomocí učitele odstranit a je schopen využít je ke korekci
další činnosti; v logických úvahách je méně pohotový; vyjadřuje se
většinou správně, ale s menší jistotou

4 – dostatečný: žák výstupy učiva nezvládá samostatně, pouze podle návodných
instrukcí; dopouští se i závažných nedostatků, které dovede s velkou
pomocí učitele odstranit; v logickém uvažování je nesamostatný;
vyjadřuje se nepřesně, úsečně, v holých větách

5 – nedostatečný: žák výstupy učiva nezvládá, závažné nedostatky nedokáže korigovat ani
s pomocí učitele; projevuje naprosté nepochopení nebo neznalost dané
problematiky

Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.

___________________________
Pavel Škoda
ředitel školy

V Náchodě dne 13. května 2020

__________________________

předseda maturitní komise

V ______________ dne_____________
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