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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám další
vydání Maturitního
zpravodaje, které
je tematicky zaměřeno na maturitní
zkoušku z cizího jazyka. Právě cizí jazyk
si maturanti volí nejčastěji jako 2. povinnou zkoušku společné části. Maturovat z jednoho z pěti
nabízených cizích jazyků se v letošním
školním roce rozhodlo 83 % všech přihlášených žáků, z toho více než 80 %
si vybralo zkoušku z anglického jazyka.

cizí jazyk
Zkouška z cizího jazyka je spolu s matematikou povinně volitelným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Po dvou letech výrazně
ovlivněných protiepidemickými opatřeními se maturitní zkouška z cizího
jazyka ve školním roce 2021/2022 bude konat přesně tak, jak je uvedeno
ve školském zákoně a maturitní vyhlášce. Každý, kdo se ve společné části
přihlásil k didaktickému testu z cizího jazyka, tedy bude v profilové části
z cizího jazyka psát písemnou práci a konat ústní zkoušku před zkušební
maturitní komisí.

cizí jazyk ve společné části

Ve společné části maturitní zkoušky si maturanti každoročně mohou vybrat, zda budou
zkoušku z cizího jazyka konat z anglického,
francouzského, německého, ruského nebo
španělského jazyka. Zkoušky ze všech cizích
jazyků se ve společné části konají formou didaktického testu, který je hodnocen slovně
„uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Od letošního školního roku bylo natrvalo
schváleno navýšení časového limitu na vypracování testu o 10 minut (stejně byl časový

limit navýšen i v minulém roce). Zkouška
tak trvá celkem 110 minut, přičemž desetiminutové navýšení se týká části testu ověřující čtení a jazykovou kompetenci.

Termíny konání

Didaktické testy z cizího jazyka se budou
konat v prvním květnovém týdnu – test
z anglického jazyka v pondělí 2. května od
13.00 hod., didaktické testy z ostatních cizích
jazyků pak ve středu 4. května od 13.00 hod.
Podrobný časový rozvrh konání zkoušek
společné části v jarním zkušebním období je

Toto vydání Maturitního zpravodaje
obsahuje vše potřebné ke zkouškám
z angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny či ruštiny včetně jejich harmonogramu. Najdete zde i užitečné
tipy a rady, které se těchto zkoušek
týkají, a jsou zde i informace k případnému podání žádosti o přezkum.
Věřím proto, že tento zpravodaj bude
pro Vás, které čeká maturita z cizího jazyka, užitečným pomocníkem.
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání

stanoven v tzv. jednotném zkušebním schématu, které vydalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Celkový harmonogram jarního zkušebního období maturitní
zkoušky, včetně období pro konání profilových zkoušek, naleznete v Maturitním kalendáři.
Pokud se k didaktickému testu nedostavíte, můžete omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu
konání zkoušky. V případě, že ředitel školy
omluvu uzná, budete moci konat náhradní
zkoušku v dalším zkušebním období. Písem
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přehled termínů didaktických testů
Zkouška

termín konání
2. května 2022
13.00 hod.

Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk

4. května 2022
13.00 hod.

Ruský jazyk

ČASOVÝ LIMIT

Povolené pomůcky

110 min.
(40 + 70 min.)

Psací potřeby

Španělský jazyk
nou práci a ústní zkoušku z cizího jazyka
v profilové části můžete konat, i když se ke
konání didaktického testu nedostavíte (totéž
platí i pro případ, že didaktický test nevykonáte úspěšně).
V případě, že u zkoušky neuspějete, můžete konat 2 opravné zkoušky (zkoušku tedy
můžete konat nejvýše 3x). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.
Výjimku z pravidla o počtu opravných
zkoušek tvoří maturanti, kteří byli přihlášeni
k didaktickému testu v jarním nebo podzimním zkušebním období v roce 2021. Pokud
patříte do této skupiny, byl vám na základě
mimořádného opatření Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů o 1 opravnou zkoušku na
3 opravné zkoušky (zkoušku tedy můžete konat nejvýše 4x).

ve zkoušce uspějete, pokud získáte alespoň
42 bodů.
Poslechový subtest trvá 40 minut a na řešení úloh v subtestu čtení a jazyková kompetence máte k dispozici 70 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky (PUP MZ) mají časový
limit prodloužen dle svého zařazení do pří-

slušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školského poradenského zařízení.
Žáci s PUP MZ, kteří byli zařazeni do kategorie sluchové postižení, poslechový subtest
nekonají.

povolené pomůcky

Povolenými pomůckami u zkoušky jsou
pouze psací potřeby. Použití jakékoli jiné než
povolené pomůcky (např. slovníků, mobilního
telefonu, speciálních hodinek s možností nahrání dat, bezdrátových sluchátek apod.) je
přísně zakázáno a bude na něj nahlíženo jako
na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky,
které může vést k vyloučení ze zkoušky.
Stejně bude postupováno i při napovídání,
opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.
Žáci s PUP MZ mohou kromě povolených pomůcek využívat také kompenzační

didaktický test

Didaktický test se skládá ze dvou částí
(tzv. subtestů) – poslechové části a části čtení
a jazyková kompetence. V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy
uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem ze 3–4 alternativ, úlohy dichotomické
s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací).
V testu je také zařazeno 8 otevřených úloh se
stručnou odpovědí.

Didaktické testy
z předchozích
zkušebních
období
U každé části testu je uvedena váha části/
úlohy v bodech, např. 10 bodů / 2 body. V takovém případě můžete v celé části získat nejvýše 10 bodů, přičemž za správnou odpověď
u jedné úlohy získáte 2 body. U všech uzavřených úloh je vždy správná pouze jedna odpověď. Za nesprávnou, nejednoznačnou nebo
neuvedenou odpověď získáte 0 bodů. V testu
můžete získat maximálně 95 bodů, přičemž
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pomůcky uvedené školským poradenským
zařízením v doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Kompenzační pomůckou k didaktickému testu
z cizího jazyka však nemůže být např. překladový slovník nebo přehled gramatických pravidel.

»

Poslechová část

Poslechový subtest se skládá ze 4 částí.
V první, druhé a čtvrté části se vyskytují
úlohy uzavřené. Třetí část obsahuje 8 otevřených úloh, ve kterých na základě vyslechnuté
nahrávky budete v daném jazyce odpovídat
na otázky uvedené v testovém sešitě.
Každá dílčí část je uvedena instrukcemi
v českém jazyce. Každou nahrávku uslyšíte dvakrát. Během poslechu budete mít
k dispozici čas na seznámení se s úlohami
a na kontrolu odpovědí. Úlohy můžete řešit
přímo do testového sešitu, protože na konci
subtestu budete mít čas na přepsání odpovědí do záznamového archu.

»

část Čtení a jazyková
kompetence

I v tomto subtestu je každá jeho část uvedena
instrukcemi v českém jazyce. Po instrukcích zpravidla následuje výchozí text a úlohy,
které se k němu vztahují. V některých částech však úlohy mohou výchozímu textu
předcházet. S formátem této části testu se
nejlépe seznámíte, pokud si projdete didaktické testy z předchozích let.

»

Rady a doporučení

» Pečlivě prostudujte katalog požadavků, který vymezuje rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti, které
mohou být ověřovány v rámci maturitní
zkoušky z daného cizího jazyka. Součástí katalogu je také příloha s ukázkami
různých typů testových úloh. Katalogy
pro všechny cizí jazyky naleznete na
maturita.cermat.cz.

Katalogy

požadavků

» Seznamte se předem s podobou didak-

tického testu. Testová zadání z předchozích let naleznete na maturita.cermat.cz.
Můžete si tak vyzkoušet práci se záznamovým archem, seznámit se s různými
typy úloh, které se v testu mohou objevit, a rozmyslet si celkovou strategii
řešení vzhledem k vymezenému času.
U zadání testů konaných od roku 2019

»

jsou k dispozici také komentovaná řešení úloh 9. částí didaktických testů.
Dodržujte pravidla správného zápisu
odpovědí do záznamového archu,
která jsou uvedena na první straně testového sešitu. Hodnotí se pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu.
Dbejte na to, aby odpovědi na otevřené
úlohy byly čitelné a nepřesahovaly pole
určená k zápisu odpovědí. Poznámky si
můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení. (Žáci
s PUP MZ, kteří mají v doporučení ŠPZ
povolen alternativní zápis odpovědí, se
záznamovým archem pracovat nemusí,
přepis odpovědí do ZA po zkoušce zajišťuje příslušná střední škola.)
Pokud chcete v záznamovém archu svou
odpověď opravit, řiďte se pokyny na
úvodní straně testového sešitu. U otevřených úloh původní odpověď přeškrtněte a novou napište do pole pro zápis
odpovědi. U uzavřených úloh zabarvěte
původně zakřížkované pole a křížkem
označte pole nové. Mějte však na paměti, že jednou zabarvené pole již nelze
označit jako správnou odpověď. Pečlivě
si proto před opravou zkontrolujte číslo
opravované úlohy.
Odpovědi v otevřených úlohách jsou
posuzovány vzhledem k ověřovaným
dovednostem a ověřované úrovni obtížnosti. Neměli byste se tedy v zápisu
odpovědi do záznamového archu dopouštět chyb pod požadovanou úrovní
obtížnosti. U úloh ověřujících porozumění hláskovanému slovu se netolerují
žádné jiné pravopisné varianty. Stejně
tak nejsou tolerovány chyby v pravopisu a mluvnici, které brání porozumění
správnému významu výrazu.
Při zápisu odpovědí na otevřené úlohy
je povoleno psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní je třeba rozlišovat velká
a malá písmena. V instrukcích k úloze
se můžete setkat s pokynem, abyste
v odpovědích použili nejvýše 3 slova.
To znamená, že můžete odpovědět
např. „gallery“, ale i „in the gallery“
(např. jako v úloze č. 19 v tomto didaktickém testu). Pozor, neznamená to,
že můžete odpovědět např. „gallery“
a „office“. Vaše odpověď by v takovém
případě byla nejednoznačná a obdrželi
byste za ni 0 bodů.

kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení zkoušky z cizího jazyka
pro školní rok 2021/2022 jsou uvedena ve
sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro všech pět cizích jazyků je
stanovena hranice úspěšnosti 44 % (včetně)
a zkoušky se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“
nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Přestože na vysvědčení nebude u zkoušky z cizího jazyka ve společné
části uvedena známka, kritéria hodnocení
obsahují převodní tabulku procentuální
úspěšnosti na stupeň prospěchu např. pro
účely studia v zahraničí. Převodník procentuální úspěšnosti na známky bude uveden také v jednom z dokumentů Europassu,
tzv. dodatku k osvědčení, který vám škola
může vydat jako doplněk k maturitnímu vysvědčení.

Zveřejnění výsledků

Testová zadání a záznamové archy zkoušek budou zveřejněny na maturita.cermat.cz
vždy v den konání zkoušky z příslušného cizího jazyka.
Výsledky všech didaktických testů společné části budou zpřístupněny řediteli školy
15. května 2022. Ředitel školy vám předá výsledky nejpozději následující pracovní den.
Výsledky obdržíte prostřednictvím protokolu
o výsledcích didaktických testů žáka.
V den zpřístupnění výsledků řediteli školy
budou na maturita.cermat.cz zveřejněny také
klíče správných řešení. Upozorňujeme, že
všechny klíče správných řešení uveřejněné
dříve na jiných webových stránkách nejsou
oficiální a mohou obsahovat chyby.

Výsledkový portál žáka

Před maturitní zkouškou vám doporučujeme
zaregistrovat se na výsledkovém portálu žáka
(VPŽ), jehož prostřednictvím si můžete nechat na e-mailovou adresu zaslat pozvánku ke
konání didaktických testů společné části, protokol o výsledcích didaktických testů a ohodnocené záznamové archy.
K registraci potřebujete pouze svůj autentizační kód VPŽ, který je uveden na výpisu
z přihlášky.

Podání žádosti o přezkum

Školský zákon vám umožňuje podat žádost
o přezkoumání výsledku a průběhu maturitní zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí
o vyloučení ze zkoušky. Pokud budete mít

PŘEVOD procentuálního vyjádření ÚSPĚŠNOSTI NA STUPEŇ PROSPĚCHU
zkouška
cizí jazyk

1

2

3

4

5

(výborný)

(chvalitebný)

(dobrý)

(dostatečný)

(nedostatečný)

>87 až 100

>73 až ≤87

>58 až ≤73

≥44 až ≤58

<44
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pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu, můžete písemně požádat
o jeho přezkoumání Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (žádosti se nezasílají
Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání).
V jarním zkušebním období je nutné podat žádost nejpozději do 6. června 2022.
Formuláře k podání žádosti naleznete na
maturita.cermat.cz. Ministerstvo vám zašle
vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti
do 30 dnů od jejího doručení.
V souvislosti s přezkoumáním výsledku
máte právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se maturitní zkoušky u ředitele školy, případně se můžete zaregistrovat
na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím získáte protokol o výsledcích
didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

zkouška z cizího jazyka
v profilové části

Pokud jste se přihlásili ke zkoušce z cizího
jazyka ve společné části (k povinné i nepovinné zkoušce), budete konat z tohoto jazyka
také profilovou zkoušku formou písemné
práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Pravidla pro konání a hodnocení písemné
práce a ústní zkoušky stanovuje vždy ředitel
školy. Závazně ale platí, že jednotlivé dílčí
části mají při hodnocení různou váhu – výsledek písemné práce tvoří 40 % celkového
hodnocení zkoušky, zbývajících 60 % pak
zaujímá výsledek ústní zkoušky. Podrobná
kritéria hodnocení vám sdělí ředitel školy po
jejich schválení zkušební maturitní komisí.
Pokud se v letošním školním roce hlásíte
k opravné nebo náhradní zkoušce a v předchozích dvou letech jste konali zkoušku z ci-

zího jazyka za pozměněných podmínek, řídí
se pravidla pro konání zkoušky výrokem
XIV. a XVI. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze
dne 28. dubna 2021.
Zkoušku z cizího jazyka v profilové
části bylo možné do 31. března 2022 nahradit jazykovým certifikátem (více o nahrazení profilové zkoušky najdete na
maturita.cermat.cz).

Zdroje informací

Informace o maturitní zkoušce získávejte
z takových zdrojů, na nichž se objevují
pouze oficiální a ověřené informace. Za důvěryhodný zdroj lze pokládat zejména oficiální webové stránky maturita.cermat.cz, na
kterých naleznete aktuální informace a dokumenty týkající se maturitní zkoušky

včetně platných katalogů požadavků, kritérií
hodnocení a didaktických testů ze všech
zkušebních předmětů společné části z předchozích let.

UDĚLÁM

MATURITU na
facebooku

O maturitních novinkách pravidelně informuje také facebookový profil Udělám maturitu. Pro získání či ověření informací o maturitní zkoušce můžete kontaktovat rovněž
helpdesk Centra prostřednictvím e-mailové
adresy info@cermat.cz nebo telefonního čísla
224 507 507.

m aturitní 59
zpravodaj
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