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Kritéria hodnocení písemné profilové zkoušky z předmětu kulturní historie
Písemná zkouška má formu vědomostního testu a trvá 120 minut. U žáků s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky budou podmínky zkoušky uzpůsobeny
jejich specifickým poruchám učení v návaznosti na Přílohu č.2 a Přílohu č.3. k vyhlášce
č. 177/2009 Sb. Jedná se o úpravu prostředí, navýšení časového limitu, úpravu zkušební
dokumentace nebo použití kompenzačních pomůcek. Otázky jsou připraveny v souladu
s tematickými plány předmětu dějiny kultury oboru 65-42-M/01 Cestovní ruch. Hodnocení
zkoušky je v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, § 17, odstavec 1-2.

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky z kulturní historie
Písemný test je složen ze 60 otázek, které den před konáním testu vybere ředitel HŠ Radlická
spolu s příslušným zástupcem ředitele školy ze zpracované databáze 450 otázek. Databázi
připravila a schválila předmětová komise společenskovědní. Písemný test obsahuje uzavřené
úlohy s nabídkou odpovědi. V každé otázce je správná pouze a právě jedna odpověď. Za
správnou odpověď se považuje pouze označení jediné správné varianty. Za správně
zodpovězenou otázku se získává 1 bod. Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty,
označení více variant včetně správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou
odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.
Všichni žáci mají stejné zadání. Povolené nejsou žádné pomůcky.
Každou písemnou práci opravují vždy dva učitelé. Bodové hodnocení jednotlivých otázek
zapisují do schválených záznamových archů. Každý záznamový arch je hodnotiteli podepsán.
Délka trvání zkoušky:
Hodnocení písemného testu:






výborný:
chvalitebný:
dobrý:
dostatečný:
nedostatečný:

120 minut
hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice

60 – 53 bodů
52 – 44 bodů
43 – 35 bodů
34 – 26 bodů
25 – 0 bodů

(100% - 88%)
(87% - 74%)
(73% - 59%)
(58% - 44%)
(43% - 0%)

Písemná zkouška se koná před ústními zkouškami. Předseda maturitní komise oznámí
žákům hodnocení písemné zkoušky v době konání ústních zkoušek.

Organizační podmínky
Žáci ve třídě budou rozmístěni podle následujícího schématu: žáci u okna sedí v řadě u okna
za sebou, žáci uprostřed sedí v řadě ke dveřím za sebou a žáci u dveří sedí v řadě u dveří vždy
za sebou.
Žák, který bude mít v průběhu zkoušky zapnutý mobilní telefon, bude ze zkoušky vyloučen a
hodnocen stupněm nedostatečný.
Žák, který bude v průběhu zkoušky podvádět, opisovat nebo jinak rušit, bude ze zkoušky
vyloučen a hodnocen stupněm nedostatečný.
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V průběhu písemné zkoušky žák nesmí opustit zkušební místnost, pokud tak učiní, nesmí se
do zkušební místnosti vrátit.
V průběhu písemné zkoušky není dovoleno konzumovat žádné jídlo a nápoje.
V Praze dne 1.3.2018

Ing. Milan Novotný
ředitel HŠ Radlická

