


 
 
 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek  
 
 
 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z dějepisu 
 
Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 

Dodržení a vystižení tématu 
Faktickou správnost a úplnost dat 
Propojení informací, myšlenkovou celistvost 
Schopnost argumentace 
Kultivovanost projevu, správné užívání pojmů 

 

 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky ze zeměpisu 
 
Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 

splnění obsahu tématu dle zadání 
faktická správnost a úplnost dat 
práce s mapou  
propojení informací z fyzické, humánní, regionální a politické geografie 
schopnost argumentace 
správné užívání pojmů 
kultivovanost projevu 

 

 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z francouzštiny 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 
Dodržení tématu dle zadání 
Adekvátní rozsah slovní zásoby 
Mluvnická správnost 
Výslovnost  
Celkový projev odpovídající úrovni B2 
 
 
 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z angličtiny 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: schopnost 
porozumění a adekvátního reagování na otázky používání slovní 
zásoby a gramatiky na úrovni odpovídající B2  
dobrá výslovnost  
faktická správnost 
samostatný a plynulý projev 
 



Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky ze základů společenských věd 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 
Obsahově správné charakterizování a objasnění tématu 
Schopnost postihnout téma v souvislostech 
Aplikování teoretických informací pro příklady v reálném dění 
Schopnost argumentace, vlastní úsudek a kultivovanost projevu 

 
 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z religionistiky 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 
Vysvětlení tématu a uchopení jeho obsahu 
Systematické uchopení problematiky  
Schopnost vnímat téma v hlubších souvislostech 
Znalost pojmů a argumentace 
Historickou nebo současnou aplikaci závěrů 
Religionisticky indiferentní pojetí problematiky 

 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z fyziky 
 

Maturitní zkouška z fyziky se skládá ze dvou částí: 
příklad 35 bodů 
ústní část 65 bodů 

 

V ústní části se hodnotí zejména: 
Odbornost 
Přesnost vyjadřování 
Středoškolský obsah 

 
 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z biologie a chemie 
 

Maturitní zkouška z biologie a chemie se skládá pouze z ústního zkoušení. 
U zkoušeného studenta budeme hodnotit: 

odbornost na úrovni středoškolského učiva 
faktickou správnost 
samostatnost a plynulost projevu 
schopnost odpovídat na doplňující otázky  

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z předmětu  
Informatika a výpočetní technika 
 

Zkouška z tohoto předmětu se skládá z praktické a ústní části. V obou částech musí žák uspět. 
Výsledné hodnocení profilové zkoušky se stanoví váženým průměrem známek z obou částí zkoušky,  
a to v poměru praktické části k ústní části 1 : 2. 
V ústní části se hodnotí zejména: 

a) odbornost, znalost pojmů 
b) faktickou správnost 
c) samostatnost a přesnost vyjadřování 
d) schopnost odpovídat na doplňující otázky 



V praktické části se hodnotí zejména: 
a) samostatnost 
b) přesnost 
c) splnění cílů zadání 

 
 

 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z dějin umění 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 
Obsahově správné vystižení tématu 
Schopnost vysvětlit vývoj, vlivy souvislosti 
Uvedení typických příkladů (autorů, děl) 
Schopnost rozboru výtvarných prostředků na konkrétních dílech 
Vlastní úsudek a kultivovanost projevu 

 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z latiny 
 

Při hodnocení profilové maturitní zkoušky bereme v potaz: 
splnění obsahu tématu dle zadání 
schopnost odpovídat na doplňující otázky 
adekvátní rozsah slovní zásoby 
vysvětlení původu cizích slov 
kultivovanost projevu 

 
 
 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky německý jazyk 
 

váha písemné versus ústní zkoušky: 30 % písemná – 70 % ústní část 
písemná část se skládá ze 2 textů – delší text v rozsahu 140 – 170 slov a kratší text 60 -80 slov  
při hodnocení profilové maturitní zkoušky bude hodnoceno: 
celkový projev na jazykové úrovni B2 
dodržení zadaného tématu dle zadání  
výslovnost, mluvnická správnost 
odpovídající rozsah slovní zásoby  
faktická správnost 
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