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Cermat informuje o nové maturitní zkoušce

Vážení čtenáři,
další vydání Maturitního zpravodaje je
věnováno zkoušce
z cizího jazyka ve
společné části maturitní zkoušky.

cizí jazyk
Společně s matematikou je cizí jazyk jedním ze dvou povinně volitelných
zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Žáci i v letošním
školním roce mohli volit mezi anglickým, francouzským, německým, ruským
a španělským jazykem. Na základě novely školského zákona se od letošního
školního roku zkouška z cizího jazyka koná ve společné části pouze formou
didaktického testu. Ten je hodnocen slovním hodnocením „uspěl(a)“ či „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

zkouška z cizího jazyka
ve školním roce 2020/2021

Za standardních podmínek by žáci, kteří si ve
společné části zvolili cizí jazyk, z tohoto jazyka konali povinně také profilovou zkoušku
formou písemné práce a ústní zkoušky. Pro
letošní školní rok však toto pravidlo platí jen
pro některé žáky – v reakci na dlouhodobý
vývoj epidemické situace, která výrazným
způsobem ovlivnila podmínky pro vzdělávání
žáků, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým jsou mimo jiné upraveny také podmínky
pro konání zkoušky z cizího jazyka, a to jak
ve společné, tak i v profilové části.

zkouška ve společné části

Na základě tohoto opatření byl žákům, kteří
jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, navýšen počet opravných
zkoušek u didaktických testů společné části

o 1 opravnou zkoušku na 3 opravné zkoušky
(tzn. žáci mají celkem 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním
zkušebním období 2021 přihlášeni k opravné
nebo náhradní zkoušce v rámci povinné
zkoušky společné části (povinného didaktického testu), se u této zkoušky rovněž navyšuje počet opravných zkoušek o 1 opravnou
zkoušku (totéž bude platit pro maturanty,
kteří se přihlásí ke konání zkoušky až v podzimním zkušebním období 2021). Počet
opravných zkoušek se každému navyšuje
pouze jednou (tj. maturantovi, kterému bude
počet opravných zkoušek u daného didaktického testu navýšen v jarním zkušebním
období, již nebude znovu navýšen počet
opravných zkoušek v podzimním zkušebním
období).
Časový limit pro konání didaktického
testu z cizího jazyka byl mimořádně navýšen

Dlouhodobě se
ukazuje, že maturanti zkoušku z cizího jazyka v rámci 2. povinné
zkoušky společné části preferují před
zkouškou z matematiky. Dokládá to
i statistika za letošní školní rok – cizí
jazyk si zvolilo více než 81 % žáků
posledních ročníků. Zcela výsadní
postavení v tomto ohledu zaujímá
již tradičně zkouška z anglického jazyka, k níž se přihlásilo 96 % žáků,
kteří si jako 2. povinnou zkoušku
zvolili cizí jazyk. Zkoušku z angličtiny
tak bude konat 78 % všech prvomaturantů. Toto procentuální zastoupení je nejvyšší od roku 2011, kdy se
společná část maturitní zkoušky konala poprvé.
V letošním školním roce došlo u maturitní zkoušky k mnoha změnám,
a to jak v souvislosti s novelou
školského zákona, tak i v souvislosti s vývojem epidemické situace
v České republice. Změny se týkají
také zkoušky z cizího jazyka a tento
Maturitní zpravodaj přináší jejich
stručný přehled. Doufám proto, že
aktuální vydání bude pro maturanty,
kteří se na zkoušku z cizího jazyka
připravují, přínosné.
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání
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přehled termínů didaktických testů
Zkouška
Anglický jazyk

řádný termín
24. května 2021
13:30

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
7. července 2021
14:30

26. května 2021
13:00

9. července 2021
13:00

Francouzský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

časový limit

110 min.
(40 + 70 min.)

Španělský jazyk
o 10 minut na 110 minut. Desetiminutové
navýšení se týká části testu ověřující čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě a záznamovém archu bude tato
část uvedena pod názvem „čtení a jazyková
kompetence“) a platí pro jarní i podzimní
zkušební období 2021.
Mimo to došlo také k úpravě harmonogramu konání zkoušek společné části.
V jarním zkušebním období se všechny didaktické testy uskuteční ve dvou termínech –
kromě řádného termínu, který se bude konat
ve dnech od 24. do 26. května 2021, zkoušky
proběhnou také v mimořádném termínu od
7. do 9. července 2021 na spádových školách.
Tento termín bude určen pro všechny
maturanty (včetně maturantů přihlášených
v jarním zkušebním období k opravné nebo
náhradní zkoušce), kteří v řádném termínu
neuspějí u povinného didaktického testu
nebo kteří se z konání povinného či nepovinného didaktického testu v řádném termínu
omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů
od data konání dané zkoušky. Tito maturanti
budou k mimořádnému termínu přihlášeni
automaticky. Pokud se ke konání opravné
nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.
Maturanti s přiznaným uzpůsobením
podmínek pro konání maturitní zkoušky
(PUP MZ) zařazení do skupiny 2 a 3, kteří
mají modifikovanou zkušební dokumentaci a na které se bude vztahovat možnost
konat opravnou nebo náhradní zkoušku
v mimořádném termínu, musí potvrdit
písemně svůj zájem o konání zkoušky
v mimořádném termínu řediteli školy do
2 dnů od obdržení výsledků zkoušky, tj. do
9. června 2021. Pokud tito maturanti písemně nepotvrdí svůj zájem, nebudou moci
konat zkoušku v mimořádném termínu.
Podrobný časový rozvrh konání zkoušek
společné části v jarním zkušebním období je
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.
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Žáci (skupiny těchto žáků jsou stanoveny
v opatření obecné povahy), kteří odpracovali nebo odpracují od 12. října 2020 do
17. května 2021 za podmínek stanovených
opatřením nejméně 160 hodin u orgánů
ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených
v opatření, nemusí konat povinné didaktické testy. Další podrobnosti naleznete na
maturita.cermat.cz.

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 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
ve zkoušce uspějete, pokud získáte alespoň
42 bodů.
Na poslechový subtest je vyhrazeno 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
příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školského poradenského zařízení. Žáci
s PUP MZ, kteří byli zařazeni do kategorie sluchové postižení, nekonají poslechový subtest.

Při řešení jednotlivých úloh si můžete dělat poznámky do testového sešitu. Odpověď
je však nutné vždy zapsat do záznamového
archu (pro každý subtest se používá samostatný list záznamového archu), a to podle
pravidel, která naleznete na titulní straně testového sešitu.
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.) či různé formy nesamostatné práce
(napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na
ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky, které může vést k vyloučení ze zkoušky.
Žáci s PUP MZ mohou kromě psacích potřeb využívat kompenzační pomůcky, které
uvedlo školské poradenské zařízení v doporučení. Kompenzační pomůckou k didaktickému testu z cizího jazyka však nemůže být
např. překladový slovník.

Poslechová část

Poslechový subtest se skládá ze 4 částí.
V první, druhé a čtvrté části se vyskytují
úlohy uzavřené. Třetí část je složena z 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.

Rady a doporučení
» Pečlivě prostudujte katalog poža-

davků, který je základním dokumentem
pro přípravu na konání společné části
maturitní zkoušky. Katalog 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.
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si proto před opravou zkontrolujte číslo
opravované úlohy.
Pozorně si přečtěte zadání. Výrazně
tak snížíte riziko chyb z nepozornosti.
To platí zejména pro třetí část poslechového subtestu, ve které se nejčastěji objevují chyby právě z tohoto důvodu.
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.
U otevřených úloh 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. „office“,
ale i „in the office“. Pozor, neznamená
to, že můžete odpovědět např. „office“
a „house“. Vaše odpověď by v takovém
případě byla nejednoznačná a obdrželi
byste za ni 0 bodů.

kritéria hodnocení

Katalogy

požadavků

» Seznamte se předem s podobou di-

»

daktického 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. části didaktického
testu.
Dodržujte pravidla správného zápisu
odpovědí do záznamového archu,
která jsou uvedena na první straně testového sešitu. Hodnotí se pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu (vý-

»

jimkou jsou žáci s PUP MZ, kteří mají
v doporučení ŠPZ povolen zápis odpovědí mimo záznamový arch). Poznámky
si můžete dělat do testového sešitu,
nebudou však předmětem hodnocení.
Dbejte na to, aby odpovědi na otevřené
úlohy byly čitelné a nepřesahovaly pole
určená k zápisu odpovědí.
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

Kritéria hodnocení zkoušky z cizího jazyka pro školní rok 2020/2021 jsou uvedena ve sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro všech 5 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 apod.

Zveřejnění výsledků

Testová zadání a záznamové archy zkoušek
budou zveřejněny na maturita.cermat.cz vždy
v den konání zkoušky.
Výsledky didaktického testu z cizího jazyka
budou zpřístupněny řediteli školy 7. června
2021, v případě mimořádného termínu pak
19. července 2021. Ředitel školy vám předá
výsledky nejpozději následující den. Výsledky

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



>>>

3

Maturitní zpravodaj 55/2021

obdržíte prostřednictvím protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.
Společně se zpřístupněním 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

Doplňkovou službou k maturitní zkoušce je
výsledkový portál 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 ohodnocený záznamový arch.
K registraci potřebujete pouze svůj autentizační kód VPŽ, který je uveden na výpisu
z přihlášky nebo na pozvánce ke konání didaktických testů.

Podání žádosti o přezkum

Školský zákon v kombinaci s opatřením
obecné povahy vám dává možnost podat
žádost o přezkoumání výsledku maturitní
zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky formou písemné žádosti.
Pokud budete mít pochybnosti o správnosti
výsledku svého didaktického testu, můžete
požádat o jeho přezkoumání Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (žádosti
se nezasílají Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání). V případě řádného termínu je nutné podat žádost nejpozději do
28. června 2021, v případě mimořádného
termínu pak do 9. srpna 2021. Ministerstvo
vám zašle vyrozumění nebo rozhodnutí ve

věci žádosti do 30 dnů od jejího doručení.
Formuláře k podání žádosti naleznete na maturita.cermat.cz.

zkouška z cizího jazyka
v profilové části

Pro zkoušky z cizího jazyka, z něhož žáci konají didaktický test ve společné části a které
se v profilové části standardně konají formou
písemné práce a ústní zkoušky, platí na základě opatření obecné povahy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro některé
skupiny žáků odlišné podmínky pro konání,
než je stanoveno školským zákonem.
1. Jste-li ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, nemusíte
konat povinnou profilovou zkoušku
z cizího jazyka, který jste si zvolili
ve společné části (totéž platí pro profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury). Pokud se rozhodnete tuto
zkoušku dobrovolně vykonat, budete
ji konat pouze formou ústní zkoušky.
Úmysl zkoušku vykonat bylo nutné
sdělit řediteli školy nejpozději do
30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nakonec nezúčastníte (ať již omluveni
nebo neomluveni) nebo ji vykonáte neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudete z tohoto cizího jazyka v profilové
části hodnoceni, neúspěch u zkoušky
tedy neovlivní vaše celkové hodnocení
u maturitní zkoušky.
2. Pokud jste žákem, který konal v minulém školním roce maturitní zkoušku
v řádném termínu podle zákona
č. 135/2020 Sb., budete konat profilovou zkoušku z cizího jazyka pouze

formou ústní zkoušky (totéž platí pro
profilovou zkoušku z českého jazyka
a literatury).
Pokud nespadáte do žádné ze dvou zmíněných kategorií žáků, budete konat profilové zkoušky z cizího jazyka (a profilovou
zkoušku z českého jazyka a literatury) zcela
standardně formou písemné práce a formou ústní zkoušky (vyjma případů, kdy jste
danou dílčí zkoušku v minulosti již úspěšně
vykonali).

Zdroje informací

Informace o maturitní zkoušce získávejte
z důvěryhodných zdrojů, na nichž se objevují
pouze oficiální a ověřené informace. Takovým zdrojem jsou zejména oficiální webové
stránky maturita.cermat.cz, na kterých naleznete autorizované informace a dokumenty týkající se maturitní zkoušky včetně aktuálně
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 55
zpravodaj
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