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Způsob hodnocení jednotlivých částí profilové zkoušky a způsob stanovení 
výsledného hodnocení celé profilové zkoušky 

 

1. Základní informace 
Název školy: Gymnázium,  Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc 

IZO: 000 601 799 

Právnická osoba:  Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 

Identifikátor právnické osoby: 600 016 927 

IČ: 00 601 799 

Právní forma: příspěvková organizace 

Adresa: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc 

Zástupce statutárního orgánu:  PhDr. Karel Goš, ředitel gymnázia 

Obor vzdělání: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 

Předmět:  Physics 

Školní rok: 2017/2018 

Třídy:  VI.A6, VI.B6 

 

 
2. Celkový způsob hodnocení maturitní zkoušky  
 
Způsob hodnocení písemné části zkoušky  
 
Písemná zkouška má tři části. První částí je dvacet otázek Multiple Choice Questions, kde za každou 
správně zodpovězenou otázku získá žák 1 bod, celkem nejvýše 20 bodů. Druhou částí jsou Short 
Questions – úlohy z různých oblastí fyziky, dohromady za 40 bodů. Třetí částí je Long Question – žák si 
vybere jeden ze tří nabízených problémů, za který může získat maximálně 20 bodů. Provedeme přepočet 
na procentuální úspěšnost, 80 bodů = 100%. Na hodnocení se musejí shodnout dva vyučující předmětu. 
 

hodnocení procentuální úspěšnost 
výborný více než 80 – 100 
chvalitebný více než 65 – 80 
dobrý více než 50 – 65 
dostatečný více než 33 – 50 
nedostatečný 0 – 33 
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Způsob hodnocení ústní části zkoušky  

Hodnocení ústní zkoušky vychází z klasifikačního řádu, který je součástí platného školního řádu. 

hodnocení stručný popis ústního projevu žáka při zkoušce 
výborný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 

uvádí správné souvislosti. Je pohotový, samostatný, výstižný, myslí logicky, grafický 
projev je přehledný, zná praktické aplikace uváděné teorie. 

chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
s menšími nepřesnostmi, uvádí správné souvislosti. Je pohotový a výstižný, někdy 
s menšími podněty učitele. Myslí logicky, grafický projev je přehledný, zná praktické 
aplikace uváděné teorie. 

dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, definic a 
teorií nepodstatné chyby, které za pomoci učitele dovede korigovat. Jeho myšlení je 
v podstatě správné, ale málo tvořivé, v jeho logice jsou občas nedostatky. 
V některých situacích hledá hůře správné souvislosti, reaguje pomaleji. 

dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů, definic a 
zákonitostí závažné nedostatky, které za pomoci učitele koriguje méně pohotově. 
Jeho výstup je nesamostatný, má vážné nedostatky v logice.  

nedostatečný Žák si požadované poznatky, pojmy a definice neosvojil uceleně, přesně a úplně, má 
v nich podstatné mezery. Nemyslí samostatně a logicky, závažné chyby a nedostatky 
není schopen opravit ani za pomoci učitele. 

 

Jestliže členové zkušební maturitní komise již k vybranému tématu nemají další upřesňující či doplňující 
dotazy, může být součástí ústní části zkoušky také prezentace samostatné seminární práce. Žák tak může 
předvést schopnost podrobnějšího rozpracování konkrétního fyzikálního problému. 

 
 
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky  
 
Písemná zkouška má váhu 60% výsledného hodnocení, ústní zkouška 40% výsledného hodnocení. 

 

 

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy …………… dne …………………………………………………… 

 

 

Podpisy stálých členů maturitní komise 

Předsedkyně maturitní komise   ………………………………………………………………… 

Místopředsedkyně maturitní komise  ………………………………………………………………… 

Třídní učitelka     ………………………………………………………………… 
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