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Návrh způsobu hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2022 

Český jazyka a literatura 

Písemná práce    Ústní zkouška 

26 až 30 bodů výborný  25 až 28 bodů výborný 

21 až 25 bodů chvalitebný  21 až 24 bodů chvalitebný 

16 až 20 bodů dobrý   17 až 20 bodů dobrý 

12 až 15 bodů dostatečný  13 až 16 bodů dostatečný 

0 až 11 bodů  nedostatečný   0 až 12 bodů  nedostatečný 

Při hodnocení nedostatečný z některé části této zkoušky žák celkově neuspěl. Pokud žák uspěl z obou 

částí této zkoušky, započítává se mu do celkového hodnocení písemná práce ze 40 % a ústní 

zkouška z 60 %. Podrobná kritéria jsou v příloze a na www.gymjes.cz.  

Cizí jazyk 

Písemná práce    Ústní zkouška 

32 až 36 bodů výborný  35 až 39 bodů výborný 

27 až 31 bodů chvalitebný  29 až 34 bodů chvalitebný 

21 až 26 bodů dobrý   23 až 28 bodů dobrý 

16 až 20 bodů dostatečný  17 až 22 bodů dostatečný 

0 až 15 bodů  nedostatečný   0 až 16 bodů  nedostatečný 

Při hodnocení nedostatečný z některé časti této zkoušky žák celkově neuspěl. Pokud žák uspěl z obou 

částí této zkoušky, započítává se mu do celkového hodnocení písemná práce ze 40 % a ústní 

zkouška z 60 %. Podrobná kritéria jsou v příloze a na www.gymjes.cz. 

Způsob a kritéria hodnocení ostatních předmětů ústní profilové zkoušky: 

Výborný – žák odpoví na 90 % až 100 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu. 

Chvalitebný – žák odpoví na 70 % až 90 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu. 

Dobrý – žák odpoví na 50 % až 70 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu. 

Dostatečný – žák odpoví na 30 % až 50 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu. 

Nedostatečný – žák odpoví na 0 % až 30 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu. 

Maturitní komise rozhoduje hlasováním všech členů komise, kteří byli přítomni u profilové zkoušky. 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební maturitní komise, v případě jeho nepřítomnosti 

u zkoušky hlas místopředsedy zkušební maturitní komise. 

V Jeseníku 24. 3. 2022 

       PaedDr. Antonín Javůrek 

           ředitel 

 

Návrh schválila zkušební maturitní komise pro třídu OA, 4. B, 4. C dne 6. 4. 2022. 
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