
Hodnotící kritéria maturitní zkoušky odborných 
Elektro předmětů školní rok 2022/23 – profilová 

část
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik a 26-41-L/52 Provozní 

elektrotechnika

Jedná se o ústní zkoušku před maturitní komisí. 

Výsledky profilových zkoušek konaných ústní formou se hodnotí následujícími stupni 

prospěchu.

Stupeň prospěchu 1 – výborný

Žák ovládá požadované odborné znalosti, pojmy a definice. Uceleně, přesně a plně 

chápe vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se přesně, hovoří samostatně s návazností na 

podotázky.

Stupeň prospěchu 2 – chvalitebný

Žák ovládá požadované odborné znalosti, pojmy a definice. V podstatě uceleně chápe 

vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se celkem přesně, hovoří samostatně s návazností na 

podotázky.

Stupeň prospěchu 3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení odborných znalostí, pojmů a 

definic  nepodstatné mezery. Ne zcela chápe vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se s pomocí 

učitele, ale chápe návaznost na podotázky. Žák dokáže reagovat na doplňující otázky.

Stupeň prospěchu 4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení odborných znalostí, pojmů a 

definic závažné mezery. Nechápe vztahy mezi nimi. Vyjadřuje se pouze s pomocí 

učitele, nechápenávaznost na podotázky, ale dokáže s pomocí učitele opravit závažné 

chyby. Reakce nadoplňující otázky jsou pomalé a odpovědi s chybami.

Stupeň prospěchu 5 – nedostatečný

Žák si neosvojil požadované odborné znalosti, pojmy a definice. Nechápe vztahy mezi 

nimi. Jeho vyjadřovací schopnosti jsou velmi malé, ani s pomocí učitele nedokáže 

odstranit závažné chyby. Na kladené doplňující otázky nedokáže odpovědět.



Hodnotící kritéria maturitní zkoušky z odborných 
předmětů školní rok 2022/23  - písemná část

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Písemná část se skládá ze čtyř témat. Student vypracuje komplexní práci na všechna 

čtyři témata.

Písemná část se skládá ze čtyř témat. Student vypracuje komplexní práci na všechna 

čtyři témata.

Hodnotící kritéria každého jednotlivého tématu budou:

1) Vystižení a popsání hlavního principu - 40%

2) Technická správnost - 30%

3) Rozsah zpracování - 30%

Maximální počet bodů jednotlivých témat :

Téma č. 1 25 bodů

Téma č .2 40 bodů

Téma č .3 40 bodů

Téma č .4 25 bodů

            Celkem               130 bodů

Převod bodů na klasifikaci

Známka Počet dosažených bodů %

1 113 -130 87 - 100

2 95 - 112 73 - 86

3 76 - 94 59 - 72

4 58 - 75 45 - 58

5 0 - 57 0 - 45




