
 

Zkouška z předmětu Fyzika 

 

Zkouška se skládá z písemné a ústní časti. Přihlášením se na zkoušku v systému KOS na základní 

úrovni beta se má za to, že student se přihlásil i na úroveň alfa, pokud ji má zapsánu v KOSu.  

 

 

Písemná část zkoušky (písemný test)  
 

Písemný test se skládá ze čtyř příkladů a dvanácti teoretických otázek.  

Z příkladů lze získat maximálně 12 bodů ( 4 x 3 body), z teoretických otázek 12 bodů (12 x 1 

bod). Z testu lze tedy získat 0 - 24 bodů.  

 

Z laboratorních cvičení si student ke zkoušce přinese za práci v semestru 3 - 6 bodů.  

Maximálně tedy lze získat za semestr 30 bodů.  

 

Pokud student z písemné části získá:  

 

1) 0 - 15,99 bodu: neuspěl v písemné části zkoušky a je v obou úrovních hodnocen známkou F.  

 

2) 16 - 19,99 bodu:  postupuje na ústní část zkoušky pouze na úrovni beta; na úrovni alfa je  

    hodnocen známkou F.  

 

3) 20 - 23,99 bodu: postupuje na  ústní část zkoušky na úrovni alfa i beta. Při  tomto bodovém 

    hodnocení má student možnost získat hodnocení E na úrovni beta bez absolvování ústní části   

    zkoušky, zároveň však volí z následujících možností: 
 

a) rozhodne se jít na ústní část zkoušky, ztrácí ovšem nárok na hodnocení E na úrovni beta 

pouze na základě písemného testu. Pokud při ústní části neprokáže dostatečné znalosti, 

může být hodnocen známkou F. 

b) na úrovni alfa se rozhodne neabsolvovat ústní část zkoušky, resp. přijímá hodnocení F do 

úrovně alfa a hodnocení E do úrovně beta.  

 

4) 24 a více bodů: Při tomto bodovém hodnocení má student možnost získat hodnocení E na  

     úrovni beta i alfa bez absolvování ústní části zkoušky. Rozhodne-li se jít na ústní část zkoušky, 

     ztrácí ovšem opět nárok na hodnocení E na úrovni beta i alfa pouze na základě písemného 

     testu. Pokud při ústní části neprokáže dostatečné znalosti, může být hodnocen známkou F. 

 

Studenti, kteří dodělávají zkoušku POUZE ÚROVNĚ ALFA (úroveň beta mají splněnu) se 

přihlašují pouze mailem na:  Zuzana.Budinska@fs.cvut.cz  a musí absolvovat znovu písemnou 

část zkoušky.  
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