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KRITÉRIA HoDNocENí zroušer

pRorllovÉ čÁsn MATuRITNí zroušrv z pRRrrlcrÉ
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KRITÉRIA HoDNocENí zxouše x n

oílčícnzroušsr pnorllovÉ čÁsn MATuRITNí zroušry z

ČrSXÉHOJAZYKA R CIZÍHO JAZYKA

způsog Wpočru n wÁoŘsruívÝsleoru MATuRlTní zroušry z čssrÉnoJAzyKA R ctzíHo
JAzYKA
Žák vykoná zkoušku či dílčízkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí

hranice úspěšnostipříslušnézkoušky či dílčízkouškyvyjádřená procentními body, pokud není dále v
textu uvedeno jinak.

V případě zkoušek z českéhojazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemn é práce 40
a hodnocení ústnízkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebníhopředmětu.

%

Výpočet výsledku zkoušek a dílčíchzkoušek vyjádřený procentními body se provede podílem
dosaženéhobodového rnýsledku žáka z dané zkoušky, resp. dílčízkoušky, a maximálního
dosažitelného počtu bodů z dané zkoušky, resp. dílčízkoušky, vynásobeným 100.
Úspěšné složenízkoušky je podmíněno úspěšným složením všech dílčíchzkoušek.

Hodnoty hranice úspěšnosti zkoušek z jednotlivých zkušebních předmětů vyjádřené procentními
body jsou uvedeny v následujícítabulce.

Zkušebnípředmět

Hranice úspěšnosti zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Převod procentních bodů na známku
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Převod výsledků zkoušek vyjádřených procentními body na známku je uveden v tabulce, přičem)l:

1.

hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro uděleníznámky 4
- dostatečný, přičemžjejí hodnota se do bodového intervalu pro tuto známku započítává; pokud žák
vykonal úspěšně všechny dílčízkoušky a přesto vážený průměr procentních bodů nedosáhne hranice
úspěšnosti stanovené v následující tabulce v důsledku odlišných bodových škál hodnocení v
předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčízkoušky vykonal úspěšně,je mu přiznána
známka 4

- dostatečný a celkový výsledek

prospěl;

2.

bodový interval pro udělení příslušnéznámky je zdola omezen horní hranicí nižšíhostupně
známky (přičemž tato hodnota se do intervalu pro udělení příslušnéznámky s výjimkou známky 4 dostatečný nezapočítává) a shora omezen horní hranicí, jejížhodnota se do intervalu započítává;

3,

žák získá známku 5

- nedostatečný, pokud

je jeho výsledek z příslušnézkoušky nižší,než je

hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebníhopředmětu
odstavci 1.).

(s

výjimkou případu uvedeného v

*) Platí, pokud žák prospěl ze všech dílčíchzkoušek, tj. ve všech dílčíchzkouškách dosáhl nebo

překročil hranici úspěšnosti (pokud žák vykonal úspěšně všechny dílčízkoušky a přesto vážený
průměr procentních bodů nedosáhne stanovené hranice úspěšnosti v důsledku odlišných bodových
škál hodnocení v předcházejících zkušebních obdobích, v nichž některé dílčízkoušky vykonal úspěšně,
platí, že dosáhl hranice úspěšnosti); v případě, žežák z jedné čivícedílčíchzkoušek neprospěl (dosáhl
nižšíbodové hodnoty než je hranice úspěšnosti dílčízkoušky), neprospěl z komplexní zkoušky.

HRANIcE úspĚšruosrloílčíctt
zroušrr rorunruÝcH FoRMou píseruruÉpnÁce
Dílčízkoušku,konanou formou písemnépráce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne v případě
zkušebního předmětu český jazyk a literatura nejméně 40 procentních bodů a v případě zkušebního
předmětu cizíjazyk 44 procentních bodů. V absolutních bodech jsou hodnoty hranice ÚspěŠnosti
následující:
Hran ice

Dilčízkouška konaná formou písemné práce z předmětu:

úspěšnosti
v bodech

Ceský iazvk a literatura

t2

Cizíjazyk (platí pro všechny cizíjazyky)

],6

Maximáiní
počet bodů
30
35

HRANlcE ÚspĚšruosrl DíLčícHzKoUšEK KoNANÝcH FoRMoU úsrruízKoUŠKy Dílčízkoušku,
konanou formou ústnízkoušky, vykoná žák úspěšně,pokud dosáhne nejméně 44 procentních bodů, což v
absolutních bodech znamená:

Dílčízkouškakonaná formou ústnízpředmětu:
ceský iazvk a literatura
Cizi jazvk (platí pro všechnV cizí jazvkv)

Hranice
úspěšnosti
v bodech

Maximální
počet bodů

.r]

28

],8

39

KRITÉRlA HoDNocENí oítčícHzxoušrx xotrtltvÝcx

FoRMou píseruruÉpnÁcr

zxušraruípŘroruĚr: črsrÝ JAzyK A LITERATuRA
Dílčízkouška konaná formou písemnépráce ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura (Ót) je
hodnocena podle tří základních kritérií,resp. šesti dílčíchkritérií:
1,

Vytvořenítextu podle zadaných kritérií

14 téma, obsah
1B komunikačnísituace, slohový útvar
2. Funkčníužitíjazykových prostředků
2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2B lexikum
3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu

34 větná syntax, textová koheze
3B nadvětná syntax, koherence textu

Každéztěchtodílčíchkritériíjehodnocenobodynaškále0-1-2-3-4-5,MaximálnídosaŽitelnýpoČe1:
bodů za celou dílčízkoušku je tedy 30,
V případě, kdy je písemná práce v dílčímkritériu 14 nebo v dílčímkritériu 1B (Vytvořenítextu podle 1666ntich
kritérií)hodnocena počtem bodů,,0", podle dalšíchkritériísejiž nehodnotía výsledný počet bodů za písenrnou
práci je roven ,,0", Závazně se hodncltí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:

r

písemná práce nesplňuje požadavky na dílčíkritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k
zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;
písemná práce nesplňuje požadavky na dílčíkritérium 18: text prokazatelně nevykazuje
charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikačnísituace;
písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovanli

o
r

rozsah slov.

Předmětem hodnoceníje pouze autorskýtext žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se
nezapočítává do celkového rozsahu písemnépráce, a není tedy předmětem hodnocení.
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zKušEBNí pŘroruĚr: clzí lnzyr
Dílčízkouška konaná formou písemnépráce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze dvou částíse
samostatným zadáním. Každáz částíje hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií,výsledné hodnocení
písemnépráceje součtem bodů dosažených v obou částech.

Kritéria (l. až lV.) a dílčíkritéria (lA až lVB) hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následujícÍ:

l.

Zpracování zadání lObsah písemnépráce
lA Zadání
lB Rozsah, obsah textu
Organizace a koheze textu
llA Organizace textu
llB Koheze textu a prostředky textové návaznosti
Slovní zásoba a pravopis
lllA Přesnost použitéslovní zásoby
lllB Rozsah použitéslovnízásoby
Mluvnické prostředky
lVA Přesnost použitých mluvnických prostředků
lVB Rozsah použitých mluvnických prostředků

ll.
lll.
lV.

Každédílčíkritérium je hodnoceno body na škále 0
první část písemnépráce je 2a (8 x3|.
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Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:
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Zpracování zadání lObsah písemnépráce

ll. Organizace a koheze textu

lll. Slovní zásoba a pravopis
lV. Mluvnické prostředky
Každékritérium je hodnoceno body na škále 0
část písemnépráce je 12 (a x 3).
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Maximálnídosažitelnébodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou
částech písemnépráce, tj. 36 bodů (24

+ 72).

V případě, kdy je písemná práce v dílčímkritériu lA 1. části (Zadání) nebo v kritériu l. 2. části (Zpracování
zadáníl Obsah písemnépráce) hodnocena počtem bodů ,,0", se daná část písemnépráce podle dalších

kritériínehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část je roven ,,0".

Dílčíkritérium lA 1. části nebo kritérium l. 2. části je hodnoceno počtem bodů ,,0" v případě:

o
o
r

nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému
tématu / komunikačnísituaci;

nedodrženítypu textu: není dodržen funkčnístyl a slohový postup;
nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.

Vdílčímkritériu lA

1.

částinebo kritériu 1.2. částinenídelšítextpenalizován.

Předmětem hodnoceníje pouze autorský text žáka, Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se
nezapočítává do celkového rozsahu písemnépráce, a není tedy předmětem hodnocení,

" I

KRFÉRIA HoDNocENí oílčícxzroušsx xotrtRnÝcn FoRMou

zrušrgNípŘeomĚr:

úsrruízroušry

črsrcÝ JAzyK A LITERATuRA

Dílčízkouška konaná formou ústníze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř

následujících kritérií:
l.Analýza uměleckého textu:
l.část: téma a motiv, časoprostor, kompozičnívýstavba, literární druh a žánr
ll,část: vypravéč/ lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba
l l.část: jazykové prostředky
2.Literárněhistoriclcý kontext literárního d íla
3.Ana!ýza neuměleckého textu:
l.část: porozumění textu, charakteristika komunikačnísituace
ll.část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
4.Výpověd'v souladu s jazykouými normami a se zásadami jazykové kultury
l

První a třetí kritérium je rozčleněno na dílčíkritéria, žák je tedy hodnocen celkem v 7 oblastech. KaŽdé
kritérium, resp. dílčíkritérium je hodnoceno na bodové škále 0 - 1- 2 - 3 - 4. Maximální dosaŽitelný poČet
bodů za celou dílčízkoušku je tedy 28.

Pro hodnocení ústnízkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.
Pro analýzu uměleckého textu (L. kritérium) a literórněhistorický kontext literórního díla (2. kritérium) platí:
l.Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body,je za
ústnízkoušku celkově hodnocen 0 body,
2.Za krltérium analýza uměIeckého textu musížákzískat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body,je za
ústnízkoušku celkově hodnocen 0 body.

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu
žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:
3.Pokud žák získá v někeré z dílčíchčástíústnízkoušky (tzn. v l. až lll. části analýzy uměleckého textu a/nebo v
rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v l. až ll. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů,
můžebýt v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen
maximálně 3 body.
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zKUšEBNípŘroruĚr: clzí lRzyrv
Dílčízkouška konaná formou ústníze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze tří částí.Pro hodnocení zkoušky
se používajínásledující kritéria:
l,
Zadání / Obsah a projev

ll.
lll.
|V,

Lexikálníkompetence
Gramatická kompetence a prostředky textové návaznosti
Fonologická kompetence

Každá ze tří částízkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií,čtvrtékritérium je aplikováno na celou
zkoušku.
Každékritérium je hodnoceno body na bodové škále 0 - t- 2 - 3. MaximálnídosaŽitelný počet bodŮ za každou
ze tří částízkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech). Třetíčásti je přiřazena váha 2 (maximálnídosažitelný
(včetně započteníborlů za
počet bodů je tedy 9 + 9 + 2x9). Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčízkoušky
čtvrtékritérium, uplatněné na celou zkoušku)je 39 (tj.36 + 3).
V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částíústníhoprojevu v kritériu l. (Ladání l Obsah a projev) hodnocena porštem
bodů 0", podle dalšíchkritériíse ústníprojev v dané části nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního
projevu je roven ,,0".
V kritériu l. se uděluje ,,0" v případě:

o

nesplnění požadavků zadání: ústníprojev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikai:ní
situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalosl,í či
dovedností ve 3. části, ústníprojev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.
clzÍ JAZYK
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žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen ,,žák s PUP"}.

Žáci s pup mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na uzpůsobenípodmínek

spočívajících

.
o

v uzpůsobení,,procesního charakteru", a to například na úpravu prostředí, navýšení

časovéholimitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek maturitní zkoušky, použití
kompenzačníchpomůcek, tlumočeníatechnickou nebo speciálně pedagogickou asistenci

v hodnocení, které vychází ze zařazení žáka do kategorie a skupiny SPUO a respektuje
toleranci symptomů pro písemnou práci a ústnízkoušku
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