
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Kritéria hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky
z Ekonomických předmětů

Obsahem písemné maturitní zkoušky jsou předměty: Ekonomika, Účetnictví, Management

Časový rozsah zkoušky: 3 hodiny (1 h = 60 minut)

Povolené pomůcky: kalkulačka, vzorový účtový rozvrh, daňové a odpisové tabulky

Hodnocení: Žák je hodnocen klasifikačním stupněm podle následujícího přehledu:

Tabulka hodnocení

Klasifikační stupeň Procenta
Výborný 100 – 84
Chvalitebný 83 – 69
Dobrý 68 – 52
Dostatečný 51 – 34
Nedostatečný 33 -   0

V Mikulově dne 8. dubna 2022



Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Kritéria hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z Matematiky

Časový rozsah zkoušky: 3 hodiny (1 h = 60 minut)

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, MFCh tabulky, kalkulačka bez grafického displeje

Pravidla hodnocení: Maturitní zkouška se skládá z části povinné a části volitelné. U volitelné části

si žák zvolí jednu variantu ze dvou možných, a tu odevzdá k hodnocení. Pokud žák odevzdá obě

varianty, nebude tento příklad hodnocen.

Každý příklad žák vypracuje na jeden list papíru. Pomocné výpočty žák řeší na papíry, které k

hodnocení neodevzdává.

Hodnocení: Žák je hodnocen klasifikačním stupněm podle následujícího přehledu:

Tabulka hodnocení

Klasifikační stupeň Procenta
Výborný 100 – 84
Chvalitebný 83 – 69
Dobrý 68 – 52
Dostatečný 51 - 34
Nedostatečný 33 - 0

V Mikulově dne 8. dubna 2022



Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Kritéria hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z Českého jazyka

Časový rozsah zkoušky: 110 minut včetně času na volbu zadání
Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu.
Pravidla hodnocení: Pro písemnou práci bude stanoveno 6 zadání, která se žákům zpřístupní
bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky jedné
školy.
Pro hodnocení písemné zkoušky se používají následující kritéria:
Kritérium 1 (Vytvoření textu podle zadaných kritérií)
1 A: téma, obsah
1 B: komunikační situace, slohový útvar
Kritérium 2 (Funkční užití jazykových prostředků)
2 A: pravopis, tvarosloví a slovotvorba
2 B: slovní zásoba
Kritérium 3 (Syntaktická a kompoziční výstavba textu)
3 A: větná syntax, textová koheze, tj. výstavba větných celků, odkazování v textu, prostředky
textové návaznosti.
3 B: nadvětná syntax, koherence textu, tj. kompozice textu, jeho členění a soudržnost, způsob
vedení argumentace.
Každé z těchto kritérií je hodnoceno 0–5 body. Maximálně žák může tedy získat 30 bodů. Jedna
chyba či nedostatek se penalizuje vždy jen v jednom kritériu.
Tabulka hodnocení:

Klasifikační stupeň Procenta
Výborný 100 - 90
Chvalitebný 89 - 75
Dobrý 74 - 60
Dostatečný 59 - 40
Nedostatečný 39 - 0

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

V Mikulově dne 8. dubna 2022



Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

Kritéria hodnocení profilové části písemné maturitní zkoušky z cizího jazyka

Časový rozsah zkoušky: 70 minut
Povolené pomůcky: překladový slovník
Pravidla hodnocení: Písemná zkouška z anglického jazyka sestává ze dvou částí. Pro hodnocení
zkoušky se používají následující kritéria:

Pro 1. část písemné práce
I Zpracování zadání/obsah: IA Zadání;  IB Rozsah/obsah
II Organizace a koheze textu: IIA Organizace textu; IIB Koheze textu a prostředky textové
návaznosti
III Slovní zásoba a pravopis: IIIA Přesnost; IIIB Rozsah
IV Mluvnické prostředky: IVA Přesnost; IVB Rozsah

Pro 2. část písemné práce
I Zpracování zadání/obsah
II Organizace a koheze textu
III Slovní zásoba a pravopis
IV Mluvnické prostředky

Každé kritérium je hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů
za první část zkoušky je 24 (osm kritérií po max. třech bodech), za druhou část zkoušky je to 12
bodů (čtyři kritéria po max. třech bodech). Celkový počet dosažitelných bodů celé písemné zkoušky
je 36.
V případě, kdy je jakákoli ze dvou částí písemného projevu v kritériu I. (Zadání) hodnocena počtem
bodů 0“, podle dalších kritérií se písemný projev v dané části nehodnotí a výsledný počet bodů za
tuto část je roven „0“.
V kritériu I. se uděluje „0“ v případě nesplnění požadavků zadání: písemný projev se nevztahuje k
zadanému tématu; písemný projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.
Tabulka hodnocení:

Klasifikační stupeň Procenta
Výborný 100 - 90
Chvalitebný 89 - 75
Dobrý 74 - 60
Dostatečný 59 - 44
Nedostatečný 43 - 0

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

V Mikulově dne 8. dubna 2022
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