
Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
 

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb. 

v platném znění a v souladu s Klasifikačním řádem Gymnázia, Praha 8, Ústavní 400 s tímto doplněním: 

u předmětů vyučovaných v italském jazyce (M, F, Ch, D, IJL) se hodnotí kromě věcných znalostí také 

úroveň jazykových kompetencí a znalost italské odborné terminologie. 

u předmětů, u nichž se zkouška skládá ze dvou částí, platí další kritéria: 

Dějepis  

Zkouška se koná ústní formou a skládá se ze dvou částí – světové a italské dějiny v italském jazyce (podíl 

na celkovém hodnocení je 2/3) a české dějiny v českém jazyce (podíl na celkovém hodnocení je 1/3). 

Žák vykoná zkoušku úspěšně, vykoná-li obě části zkoušky úspěšně. 

Italský jazyk a literatura  

Zkouška se skládá ze dvou částí konaných formou písemné práce a ústní zkoušky. Podíl písemné 

práce na celkovém hodnocení zkoušky je 40%, podíl ústní zkoušky na celkovém hodnocení zkoušky je 

60%.  

Kritéria hodnocení písemné práce: 

TEMA (di tipologia storica, tecnico-scientifica o generale) 

 Totale Parziale Insufficiente  

Aderenza alla forma testuale (tipologia, regole 
comunicative, ecc.) 

5 3 0 

Sviluppo equilibrato dei punti della traccia; quantità e 
qualità delle informazioni 

27 14 Inaccettabile 

Coesione / Coerenza delle informazioni 10 5 0 

Adeguatezza stilistica (lingua appropriata alla tipologia, 
non troppo parlata, ecc.) 

4 2 0 

Morfosintassi e punteggiatura 24 12 Inaccettabile 

Lessico 24 12 Inaccettabile 

Ortografia 6 3 0 

SOMMA 100   

Aspetto grafico finale / impaginazione (compresa la 
gestione del tempo: copiato tutto? Facilmente 
comprensibile?) 

0 -5 Inaccettabile 

 

  



ANALISI del TESTO 

  Totale Parziale Insufficiente  

PRIMA PARTE Correttezza / Completezza delle risposte 40 20 Inaccettabile 

Morfosintassi e punteggiatura 10 5 0 

Lessico 10 5 Inaccettabile 

TOTALE PRIMA PARTE 60  0 

COMMENTO Quantità e qualità delle informazioni 13 7 0 

Coesione / Coerenza delle informazioni 5 3 0 

Morfosintassi e punteggiatura 8 4 Inaccettabile 

Lessico 8 4 Inaccettabile 

TOTALE PARTE COMMENTO 34   

 Ortografia 6 3 0 

 Aspetto grafico finale / impaginazione 
(compresa la gestione del tempo: 
copiato tutto? Facilmente 
comprensibile?) 

0 -5 Inaccettabile 

 

Celkové hodnocení písemné práce 

DOSAŽENÉ BODY STUPEŇ PROSPĚCHU 

85-100 1 

70-85 2 

53-69 3 

36-52 4 

0-35 5 

 

Zkouška z matematiky se koná pouze písemnou formou. 

Zkouška vyžaduje vypracování jednoho ze dvou nabízených problémů Problema 1, Problema 2 a 

vyřešení čtyř libovolně zvolených úloh z osmi nabízených v části Questionario. 

Kritéria hodnocení: 

Hodnocení: 0 – 100 bodů, problém – 60 bodů, úlohy – každá po 10 bodech, celkem 40 bodů 

Celkové hodnocení 

výborně (1) chvalitebně (2) dobře (3) dostatečně (4) nedostatečně (5) 

100 – 88 b 87 – 69 b 68 – 50 b 49 – 34 b 33 – 0 b 

 

 

Povolené pomůcky ke zkouškám profilové části MZ: 

- cizojazyčné slovníky 

- atlasy zeměpisné, dějepisné 

- Matematické, fyzikální a chemické tabulky 

- rýsovací potřeby 

- kalkulačky 

Všechny pomůcky ke zkoušce poskytuje škola. 


