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Kritéria hodnocení maturitní zkoušky pro rok 2022/2023 

 

Hodnocení zkoušky z daného předmětu se provede dle uvedené tabulky přepočtením 

bodového hodnocení na známku. V případě, že zkouška sestává z více částí, se výsledná 

známka určuje přepočtením celkového součtu bodů ze všech dílčích částí. Pro úspěšné složení 

celé zkoušky je nutné uspět ve všech jednotlivých částech zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Český jazyk a literatura 

Zkouška sestává ze dvou částí, písemné práce a ústní zkoušky. Pro celkové hodnocení 

musí žák úspěšně složit obě části zkoušky. Výsledné hodnocení1 se přepočte na body 

podle následujícího vztahu tak, aby písemná práce tvořila 40 % a ústní zkouška 60 %: 
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 Při písemné práci žák vybírá z 6 témat2. Rozsah práce je minimálně 2503 slov. Čas na 

vypracování je 150 minut. Je dovoleno používat Pravidla českého pravopisu. 

 Při ústní zkoušce si žák losuje z 20 pracovních listů v návaznosti na přečtená díla. 

Každý žák si sestavuje vlastní seznam přečtených děl, který vypracuje a odevzdá 

v souladu s požadavky uvedenými ve školním seznamu literárních děl k maturitní 

zkoušce. Na přípravu má žák 20 minut. Čas zkoušky je 15 minut. 

Písemná práce 

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 

- 1A téma, obsah (5 bodů) 

maximálně 30 bodů 

(hranice úspěšnosti 9 bodů) 

 
1 Ve vztahu je 𝑉𝐻 výsledné hodnocení, 𝑉𝑃𝑃 výsledek písemné práce a 𝑉𝑈𝑍 výsledek ústní zkoušky. Výsledné 

hodnocení se zaokrouhlí na celé body. 
2 Témata vycházejí z funkčních stylů a slohových útvarů vyučovaných na gymnáziu podle ŠVP. 
3 Při nedodržení rozsahu je práci stále možné hodnotit, pokud dosahuje nadprůměrného hodnocení v kritériu 1A 

a 1B. Penalizace za nedostatečný rozsah se projeví tak, že se v každém kritériu odečtou dva body. Žák tak může 

v každém kritériu získat nejvýše 3 body, a celkově tedy nejvýše 18 bodů. 

Převod bodů na známku pro cizí jazyk 

5 4 3 2 1 

0-40 41-54 55-69 70-84 85-100 

Převod bodů na známku pro ostatní zkoušky 

5 4 3 2 1 

0-29 30-49 50-64 65-79 80-100 



Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o 

Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb 

E-mail: schs@schs.cz tel: 354 430 301 

IČO: 252 493 55 

- 1B komunikační situace, slohový útvar (5 bodů) 

2. Funkční užití jazykových prostředků 

- 2A pravopis, tvarosloví, slovotvorba (5 bodů) 

- 2B lexikum (5 bodů) 

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 

- 3A větná syntax, testová koheze (5 bodů) 

- 3B nadvětná syntax, koherence textu (5 bodů) 

Ústní zkouška 

- analýza uměleckého textu (12 bodů) 

- literárněhistorický kontext literárního díla 

(4 body) 

- analýza neuměleckého textu (8 bodů) 

- kultura jazykového projevu (4 body) 

maximálně 28 bodů 

(hranice úspěšnosti 9 bodů) 

 

2. Cizí jazyk 

Zkouška sestává ze dvou částí, písemné práce a ústní zkoušky.  

 Při písemné práci žák vybírá ze 3 témat. Rozsah práce je 200 až 300 slov, čas na výběr 

tématu a na vypracování je 70 minut. Je dovoleno používat překladový slovník. 

 Při ústní zkoušce si žák losuje z 20 témat. Ke každému tématu žák dostane pracovní 

list sestávající ze 3 částí, z nichž se každá část hodnotí zvlášť. Na přípravu má žák 20 

minut a je dovoleno použít slovník, mapy a obrazový materiál. Čas zkoušky je 15 minut. 

 

Písemná práce 

- zpracování zadání (10 bodů) 

- organizace a koheze textu (10 bodů) 

- slovní zásoba a pravopis (10 bodů) 

- gramatika (10 bodů) 

maximálně 40 bodů 

(hranice úspěšnosti 16 bodů) 

Ústní zkouška 

1. část: Samostatný ústní projev 

- zadání/obsah a projev (6 bodů) 

- lexikální kompetence (6 bodů) 

- gramatická kompetence a PTN (6 bodů) 

2. část: Obrázky – popis a srovnávání 

- zadání/obsah a projev (5 body) 

- lexikální kompetence (5 bodů) 

- gramatická kompetence a PTN (5 bodů) 

3. část: Komunikační situace / Rozhovor 

- zadání/obsah a projev (5 bodů) 

- lexikální kompetence (5 bodů) 

maximálně 60 bodů 

(hranice úspěšnosti 25 bodů) 
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- gramatická kompetence a PTN (5 bodů) 

- interakce a komunikace se zkoušejícím (6 bodů) 

Fonologická kompetence 

- plynulost projevu (3 body) 

- výslovnost (3 body) 

 

3. Biologie, Dějepis, Estetická výchova, Geografie 

Zkouška se koná formou ústní zkoušky. Žák si losuje z 25 témat (Estetická výchova, 

Dějepis, Geografie), nebo 30 témat (Biologie). 

Ústní zkouška 

- samostatný ústní projev (25 bodů) 

- splnění obsahu zadání (25 bodů) 

- struktura sdělení (25 bodů) 

- zodpovězení doplňujících otázek (25 bodů) 

maximálně 100 bodů 

 

4. Fyzika, Chemie 

Zkouška se koná formou ústní zkoušky. Žák si losuje z 25 témat. 

Ústní zkouška 

- samostatný ústní projev (20 bodů) 

- splnění obsahu zadání (20 bodů) 

- struktura sdělení (20 bodů) 

- zodpovězení doplňujících otázek (20 bodů) 

- grafický projev nebo výpočet (20 bodů) 

maximálně 100 bodů 

 

5. Matematika 

Zkouška se koná formou ústní zkoušky. Žák si losuje z 25 témat. 

Ústní zkouška 

- samostatný ústní projev (10 bodů) 

- výpočet jednotlivých částí příkladu (čtyři části 

po 20 bodech) 

- graficky projev (10 bodů) 

maximálně 100 bodů 
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6. Občanský a společenskovědní základ 

Zkouška sestává z maturitní práce a její obhajoby před maturitní komisí. Pro celkové 

hodnocení musí žák úspěšně složit obě části zkoušky. Hodnocení za maturitní práci se určí 

jako aritmetický průměr bodového hodnocení vedoucího a bodového hodnocení oponenta 

práce, a to v každém kritériu zvlášť (výsledek se zaokrouhlí na celé body). Výsledné 

hodnocení4 zkoušky se přepočte na body podle vztahu: 

𝑉𝐻 = 𝑉𝐵𝐻 ∙
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 Nejpozději 4 měsíci před termínem obhajoby ředitel určí zadání maturitní práce. Žáci 

si vyberou závazně ve stanoveném termínu jedno z témat. Do konce března žáci odevzdají 

vypracovanou maturitní práci, ke které vedoucí a ředitelem určený oponent vypracují 

posudek, se kterým je žák seznámen do konce dubna (nejpozději však 14 dní před 

termínem obhajoby). 

 Na přípravu obhajoby maturitní práce má žák 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 

20 minut. 

Maturitní práce 

1. obsahová stránka (20 bodů5) 

- praktická část  

- teoretická část  

2. formální stránka 

- jazyková a grafická úroveň (4 body) 

- práce se zdroji (4 body) 

maximálně 28 bodů 

(hranice úspěšnosti 9 bodů 

a aspoň 8 bodů v bodě 1 a 

nesmí být hodnocen 0 

body v bodě 2) 

Obhajoba maturitní práce 

1. samotná obhajoba 

- představení práce (4 body) 

- znalost a používání terminologie (4 body) 

- znalost použitých zdrojů (4 body) 

- logická struktura sdělení a argumentace (4 body) 

2. zodpovězení doplňujících otázek (4 body) 

3. samostatný ústní projev (4 body) 

4. prezentace (4 body) 

maximálně 28 bodů 

(hranice úspěšnosti 9 bodů 

a aspoň 8 bodů v bodě 1.) 

 

  

 
4 Ve vztahu je 𝑉𝐻 výsledné hodnocení a 𝑉𝐵𝐻 je součet bodů za hodnocení maturitní práce a bodů za její 

obhajobu. Výsledné hodnocení se zaokrouhlí na celé body. 
5 Body za obsahovou část jsou rozděleny v poměru 8: 12 podle tématu a zadání konkrétní práce. 
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7. Informatika 

Zkouška se koná formou praktické práce a ústní zkoušky. Žák si losuje z 25 témat. 

Praktická práce 

- úprava dokumentu podle typografických 

pravidel  

- zpracování dat včetně grafického a výpočty 

v tabulkovém procesoru 

- tvorba webové stránky v HTML a CSS podle 

předlohy 

- elektronická komunikace 

maximálně 50 bodů 

Ústní zkouška 

- samostatný ústní projev   

- splnění obsahu zadání 

- struktura sdělení  

- zodpovězení doplňujících otázek 

- grafický projev nebo výpočet 

maximálně 50 bodů 

 

 

Cheb 30. 9. 2022      

Ing. Lenka Malkovská 

ředitelka školy 


