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Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky  
 

  Školní rok: 2018/2019 

 

Obor vzdělávání: Laboratorní asistent 53-43-M/01 Třída: 4. LAS 

Předmět: Chemie (nepovinná zkouška) 

Forma zkoušky: ústní 

 

I. Obsah a průběh zkoušky 

Ředitelka školy zveřejní pro zkoušku 25 témat. Témata jsou platná pro jarní a podzimní období. 

Bezprostředně před zahájení k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Při ústní zkoušce nelze 

v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Součástí zkoušky je 

prověřování vědomostí i z jiných odborných předmětů (biochemie, analytická chemie, vybrané 

laboratorní metody), jež žáci absolvovali v průběhu studia. 

II. Způsob a kritéria hodnocení 

Při ústní zkoušce se hodnotí samostatnost projevu, jeho věcná správnost, odborná úroveň, 

schopnost žáka reagovat na otázky, správně argumentovat a to, zda žák rozumí dané 

problematice. Výsledek je hodnocen známkou 1 – 5. 

Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu  

 výborný – Žák bezpečně ovládá učivo, je samostatný, pohotový. Při řešení úkolů 

bezproblémově používá a tvůrčím způsobem využívá získané vědomosti a dovednosti; je zcela 

vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 chvalitebný – Žák učivo ovládá, uvažuje samostatně. Získané vědomosti a dovednosti používá 

při řešení úkolů. Při práci se dopouští malých, ne příliš častých chyb; je velmi dobře vybaven 

kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 dobrý – Žák v podstavě učivo ovládá, je samostatný. Získané vědomosti a dovednosti používá 

k řešení úkolů, obtížnější úkoly řeší ve spolupráci s učitelem; je dobře vybaven kompetencemi  

stanovenými ŠVP.  

 dostatečný – Žák ovládá učivo jen částečně, při práci se dopouští závažnějších chyb. Za 

pomoci učitele je schopen chyby najít a odstranit, 

o daný předmět jeví zájem; je uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 nedostatečný – Žák učivo neovládá. Na pomocné a návodné otázky reaguje nesprávně, ani s 

pomocí učitele není schopen řešit úkoly; o daný předmět nejeví zájem, není vybaven 

kompetencemi stanovenými ŠVP.  

 

 O výsledné známce hlasují všichni členové maturitní komise. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy. Pokud některý člen maturitní komise nebyl přítomen u hodnocené 

oblasti, k navrhované známce se nevyjadřuje. 
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