
TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní Praha, s. r. o. 

 

Kritéria hodnocení 

ústní maturitní zkoušky 

z matematiky 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák při řešení příkladů a úloh postupuje samostatně, logicky správně. Přesně a výstižně, případně pouze 

s menšími nedostatky, formuluje jejich výsledky a závěry. Ovládá požadované definice, matematické věty a 

vztahy. Jeho ústní a písemný projev je správný, grafický projev je přesný. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák při řešení příkladů a úloh postupuje s menšími podněty učitele vcelku samostatně a logicky správně. 

Formulace výsledků a závěrů řešení je věcně správná, může obsahovat formální nedostatky, které je žák schopen 

na podnět vyučujícího odstranit. Požadované definice, matematické věty a vztahy vcelku ovládá, při jejich 

interpretaci se může dopustit nepodstatných formálních nepřesností. Jeho ústní, písemný a grafický projev je 

v podstatě správný, bez větších nepřesností. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se při řešení příkladů a úloh dopouští občasných nepodstatných chyb a nepřesností, podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V ovládání požadovaných definic, matematických vět a 

vztahů má nepodstatné mezery. Jeho ústní a písemný projev vykazuje z hlediska správnosti, přesnosti a 

výstižnosti nedostatky. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je málo samostatný, potřebuje podněty učitele. Při řešení příkladů a úloh se dopouští závažných chyb, 

které však dovede s pomocí učitele opravit. V logickém myšlení se vyskytují chyby. V ovládání požadovaných 

definic, matematických vět a vztahů má podstatné mezery. Jeho ústní, písemný a grafický projev vykazuje 

z hlediska správnosti, přesnosti a výstižnosti nedostatky. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je nesamostatný, potřebuje podněty učitele. Při řešení příkladů a úloh se soustavně dopouští chyb, často 

i závažných. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. V logickém myšlení se vyskytují závažné chyby. 

Požadované definice, matematické věty a vztahy neovládá. Jeho ústní, písemný a grafický projev vykazuje 

z hlediska správnosti, přesnosti a výstižnosti závažné nedostatky. 
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