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Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
VOJENSKÉ LYCEUM
Praktická z vojenské profesní přípravy
Praktická maturitní zkouška z vojenské profesní přípravy se skládá ze dvou částí:
1) speciální tělesná příprava,
2) témata vojenské profesní přípravy.
Maturitní zkouška bude probíhat ve dvou dnech, první den speciální tělesná příprava a druhý
den témata vojenské profesní příprava. Maturitní zkouška bude koncipována jako praktická
zkouška.
Hodnocení maturity:
- žák/žákyně se účastní obou částí maturity;
- každá ze dvou částí maturity se hodnotí samostatně a výsledná známka je průměr
z obou částí;
- pokud žák/žákyně, bude v jedné části hodnocen/a známkou 5, u maturitní zkoušky
neuspěl. Opravnou zkoušku bude provádět pouze z té části, ve které byl hodnocen
známkou 5. Výsledná maturitní známka bude průměr obou částí maturity;
- pokud se žák nemůže zúčastnit maturitní zkoušky z omluvených důvodů, bude mu
stanoven náhradní termín.
Hodnocení maturitní zkoušky z vojenské profesní přípravy se řídí podle § 24 odst. 3 vyhlášky
č. 177/2009 Sb. Každá část zkoušky je hodnocena známkou a celková známka praktické
maturitní zkoušky je průměr dosažených výsledků.
Logistika a vojenská logistika
Procenta/body
Žák řeší zadané téma samostatně, na otázky odpovídá jasně,
srozumitelně a logicky. Jsou mu jasné souvislosti.
Žák řeší zadané téma téměř samostatně, zná fakta a odpovědi na většinu
zadaných otázek. Má mírné obtíže s formulacemi a částečně ztrácí
souvislosti.
Žák se orientuje v zadaném tématu ve většině částí, zná odpovědí
nejméně na polovinu zadaných otázek. Odpovědi jsou ne zcela jasné a je
nutné pokládat doplňující otázky. Projevuje se ztráta souvislostí.
Žák se orientuje v zadaném tématu zčásti. Zná odpovědí alespoň na
třetinu zadaných otázek. Odpovědi jsou nejasné a je nutné pokládat
doplňující otázky. Nutná pomoc učitele s formulací odpovědí. Je
evidentní ztráta souvislostí.
Žák má závažné mezery ve vědomostech o daném tématu. Nezná
odpovědi na zadané otázky, neorientuje se. Ani s pomocí učitele není
schopen reagovat na otázky ze základních pojmů.
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Strojírenská technologie a vojenská technika
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Matematika
Procenta/body
Výsledná známka
Žák řeší příklady samostatně, na otázky odpovídá jasně, srozumitelně a
1
logicky
Žák většinu příkladů řeší samostatně, zná fakta, ale má obtíže
2
s formulacemi odpovědí
Žák samostatně řeší pouze část příkladů, na otázky odpovídá s rozpaky a
3
obtížemi
Samostatné řešení příkladů je chaotické s chybějícími údaji, s pomocí
4
zkoušejícího některé příklady dořeší
Žák nedokáže samostatně řešit příklad, má závažné mezery ve svých
vědomostech, nedokáže s pomocí zkoušejícího příklad dořešit a
5
nedokáže odpovídat na otázky

Fyzika
Procenta/body
Výsledná známka
Žák řeší příklad samostatně, teoretickou část zodpoví uceleně,
1
samostatně, jasně, srozumitelně a logicky
Žák příklad řeší téměř samostatně, zná fakta, ale má obtíže
2
s formulacemi odpovědí
Žák samostatně řeší pouze část příkladu, na otázky odpovídá s rozpaky a
3
obtížemi
Samostatné řešení příkladu je chaotické s chybějícími údaji, na otázky
žák odpovídá s rozpaky a obtížemi, teoretická část je neúplná, nejasná a
4
s chybějícími údaji
Žák nedokáže samostatně řešit příklad, má závažné mezery ve svých
vědomostech, nedokáže s pomocí zkoušejícího příklad dořešit a
5
nedokáže odpovídat na otázky, neorientuje se v základních pojmech

Chemie
Procenta/body
Žák podává ucelenou informaci o všech aspektech daného tématu,
zadané úkoly řeší samostatně
Žák podává téměř ucelenou informaci o všech aspektech daného tématu,
zadané úkoly řeší samostatně, ale má obtíže s formulacemi odpovědí
Žák se orientuje jen v některých zadaných částech tématu, zadané úkoly
řeší s pomocí zkoušejícího
Žák reaguje chaoticky, nepoužívá vhodné formulace, zadané úkoly řeší
pouze s pomocí zkoušejícího
Žák má závažné mezery ve svých vědomostech, nedokáže s pomocí
zkoušejícího řešit zadané úkoly, nedokáže odpovídat na otázky a
neorientuje se v základních pojmech
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