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Písemné zkoušky společné části

• 11. 4. český jazyk (písemná práce)
• 2. 5. matematika (didaktický test), anglický jazyk (písemná 

práce)
• 3. 5. český jazyk (didaktický test), anglický jazyk (didaktický 

test)
• 4. 5. ruský jazyk (písemná práce, didaktický test)
• 5. 5. matematika + (didaktický test)
!!! Studenti jsou povinni být nejpozději 15 minut před začátkem 
zkoušky v učebně. Pozdní příchod znamená vyloučení ze 
zkoušky. 
!!! Nezapomeňte si přinést doklad totožnosti (občanský průkaz 
nebo cestovní pas). 



Pravidla chování během zkoušky

!!! Je zakázáno používat mobily, nezapomeňte je vypnout. 
!!! Nepoškozujte záznamové archy. 
!!! Nenapovídejte, neopisujte, nevyrušujte. 
!!! Smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj nesmí být umístěny na lavici.
!!! Pokud opustíte učebnu před koncem časového limitu, 
nesmíte se již vrátit. Výjimkou mohou být zdravotní důvody, 
které budou řešeny individuálně.
!!! Při hrubém porušení pravidel budete ze zkoušky vyloučeni. 
Vyloučení znamená nesložení zkoušky. 



Pomůcky
• Modrá nebo černá dostatečně silně a nepřerušovaně píšící 

propiska + jedna náhradní (ne „čína“, plnicí pero, fix)
• Další povolené pomůcky:
Cizí jazyky – písemná práce: slovníky bez příloh věnovaných 
písemnému projevu
ČJL – písemná práce: Pravidla českého pravopisu
Matematika: M-F-CH tabulky, rýsovací potřeby (obyčejná 
tužka, guma, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr) a 
kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav 
algebraických výrazů
V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky!
Kalkulačky předložte ke kontrole Mgr. Benešovi nejpozději ve 
čtvrtek 27. 4. při praktických cvičeních z matematiky!!!



Didaktický test - zápis odpovědí
• Testový sešit a záznamový arch
• Do testového sešitu můžete zapisovat poznámky.
• Odpovědi zapisujte na záznamové archy podle 

pokynů zadavatelů.
Uzavřené úlohy:
• Správná je vždy jedna odpověď. 
• Správné odpovědi zapisujte křížkem. 
• Chybné odpovědi lze opravovat.
Otevřené úlohy 
• Zápis provádějte výhradně do vyznačeného čtecího 

pole. Rozlišujte velká a malá písmena. 



Český jazyk a literatura
Didaktický test
• 60 minut – 32 úloh – 50 bodů
Písemná práce 
• 10 zadání
• 25 minut na výběr tématu a plánování práce: osnovu a část 

konceptu možno psát na volnou stránku v testovém sešitě
• 90 minut na psaní práce; minimální počet slov – 250 (cca 25 – 30 

řádků); horní hranice počtu slov není stanovena
• Pokud se text netýká zadaného tématu, nesplňuje požadavky na 

zadanou komunikační situaci a slohový útvar, nesplňuje 
požadavky na minimální stanovený rozsah, je nečitelný, je práce 
hodnocena nula body! Předmětem hodnocení je pouze autorský 
text žáka.

• Členění textu!!!



Český jazyk a literatura - hodnocení

• DT – centrálně (multiple-choice, dichotomické, uspořádací, 
přiřazovací, úzce otevřené úlohy, seznam literárních děl, 
autorů a žánrů na www.novamaturita.cz)

• PP – centrální hodnotitelé
• ÚZ – hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy
• Celkové hodnocení = vážený průměr získaných procentních 

bodů všech 3 dílčích zkoušek
• váhy (DT : PP : ÚZ) 1 : 1 : 1
• Hranice úspěšnosti: komplexní zkouška 43%;      DT 44%; PP 

40% (12 b. z 30 možných); ÚZ 44% (13 bodů z 28 možných); 
charakteristika uměleckého textu alespoň 4 body, analýza 
uměleckého textu alespoň 3 body)

 



Matematika - didaktický test 

• 105 minut na zkoušku
• MA: obsahuje několik široce otevřených úloh – hodnotí se 

celý postup řešení. 
• Případné konstrukční úlohy a grafy nutno obtáhnout 

propiskou. 
Široce otevřené úlohy
• U slovní úlohy třeba popsat neznámou (např. x…počet 

žáků), postup řešení a stručnou odpověď!!!
Úzce otevřené úlohy
• S výsledkem uvádějte symbol veličiny či neznámé, 

nezapomínejte tedy na jednotky!!!
• Dbejte na správný zápis výsledku rovnic.



Matematika + - didaktický test

• výběrová zkouška, dobrovolná
• 150 minut
• koná se na spádové škole
• průkaz totožnosti
• certifikát o výsledcích



Cizí jazyk – didaktický test

• 2 záznamové archy (poslech 40 minut – čtení 
a jazyková kompetence 60 minut)

• Uzavřené i otevřené úlohy s krátkou 
odpovědí (3. část poslechu) – důležité je 
správné umístění odpovědi a čitelnost

• max. 95 bodů



Cizí jazyk – písemná práce
• 60 minut – 36 bodů; lze psát poznámky do testového sešitu
• 2 texty:  1. část: 120 – 150 slov

 2. část: 60 – 70 slov
• ! Typ textu; správný slovesný čas
• ! Vizuální stimul
• ! Srozumitelnost; čitelnost
• ! Členění textu (úvod – stať – závěr)
• ! Vhodné propojení textu
• ! Nadpis (vypravování, článek); vhodné oslovení a rozloučení 

vzhledem k adresátovi (korespondence)
• ! Neuvádět myšlenky, které se nevztahují 

k zadání



Cizí jazyk - hodnocení

• PP hodnotí centrální hodnotitelé
• Hranice úspěšnosti: komplexní zkouška 44 %; 

DT 44 %; PP 16 bodů z max. 36; ÚZ 18 bodů z 
max. 39

• Celkové hodnocení: vážený průměr bodů z 
dílčích zkoušek, váhy jednotlivých zkoušek 
(DT : PP : ÚZ) 2 : 1 : 1



Ústní zkoušky 

Průběh
• Příprava – zkoušky společné části – 20 minut
                      - zkoušky profilové části – 15 minut; hudební 
výchova – 20 minut
• Zkouška – 15 minut
• Losování otázek / čísel pracovních listů z ČJL – v jednom dni 

nelze losovat dvakrát stejné číslo / stejné literární dílo. 



Hodnocení 
• Výsledky didaktických testů budou uvolněny 16. 5. 2017 a zaslány žákům 

e-mailem  
• Výsledky písemných prací budou žákům zaslány e-mailem do začátku ústních 

zkoušek. 
• Úspěšné složení MZ - úspěšné složení všech povinných zkoušek školní i státní 

části.
• Výsledek nepovinných zkoušek nemá na složení MZ vliv.
• Úspěšné složení zkoušky z ČJL a CJ  - úspěšné složení všech dílčích zkoušek.
Opravné zkoušky
• 2 opravné zkoušky z každého předmětu do 5 let od ukončení SŠ
• Opakuje se jen neúspěšná povinná zkouška
• ČJL, CJ – opakuje se pouze neúspěšná dílčí zkouška
• Přihlášky k podzimnímu opravnému termínu je třeba podat 

do 25. června 2017.
• Při přihlašování k náhradní nebo opravné zkoušce nelze měnit předmět. 



Neúčast na zkoušce

• Neúčast je třeba písemně omluvit a doložit 
lékařským potvrzením nejpozději do tří 
pracovních dnů po zkoušce řediteli školy 
(zástupkyni ředitele).

• Bude-li vaše omluva uznána, máte nárok 
konat náhradní zkoušku v podzimním 
termínu: Písemné zkoušky SČ budou 4. – 8. 
září na tzv. spádových školách.

• Do 25. června je třeba podat přihlášku.



Hranice úspěšnosti

Kritéria hodnocení zkoušek společné části:
• Hranice úspěšnosti: ČJL – 43%; CJ – 44%; MA – 33% včetně
• komplexní zkouška z ČJL – vážený průměr procentních bodů 

tří dílčích zkoušek v poměru: 1 (test) : 1 (písemka) : 1 (ústní)
• komplexní zkouška z CJ – vážený průměr procentních bodů 

tří dílčích zkoušek v poměru: 2 (test) : 1 (písemka) : 1 (ústní)



Maturitní vysvědčení a protokol
Maturitní vysvědčení
• Po úspěšném složení MZ
• Známky z povinných a nepovinných předmětů 
• Celkový prospěch (PV, P)
• Předání: 24. 5. 2017 v 16:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Protokol o výsledcích zkoušek společné části MZ
• I při neúspěchu u MZ
• Procentní body a percentilové pořadí
• Bude zpřístupněn nejpozději  15. června po ukončení jarního termínu MZ na všech 

školách. Bude možno vyzvednout jej na škole nebo na základě souhlasu v elektronické 
podobě na výsledkovém portálu 

Výpis výsledků didaktických testů 
• Po ukončení písemných zkoušek – 16. května; bude zaslán e-mailem 
Výsledkový portál
• prostředek sdělování výsledků společné části MZ přímo maturantům na jejich 

e-mailové adresy
• nutno se zaregistrovat pomocí autentizačního kódu VŽP, který je uveden na výpisu z 

přihlášky



Žádost o přezkoumání výsledku
Didaktické testy
• Žádost o přezkum výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení od zkoušky se podává na MŠMT 

písemně do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání DT 
• Vyrozumění do 30 dnů ode dne doručení žádosti
Písemné práce 
• Žádost o přezkum výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení od zkoušky se podává na krajský 

úřad písemně do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání PP 
• Rozhodnutí do 30 dnů od doručení žádosti 
Ústní zkouška a profilová zkouška
• Žádost o přezkum výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení od zkoušky se podává na krajský 

úřad písemně do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání MZ.  

Písemná žádost se podává na tiskopisech k tomu určených. MŠMT je zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Právo nahlédnout do vlastních materiálů (ZA, písemných prací) 
po skončení zkoušek a zpracování testů. Obracejte se na vedení školy.



Zdroje:
1. Zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v 
platném znění

2. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v 
platném znění



Užitečné zdroje informací

• www.novamaturita.cz: 
• www.cermat.cz
• facebookový profil Udělám maturitu
• www.bisgymbb.cz

http://www.novamaturita.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.bisgymbb.cz/
http://www.bisgymbb.cz/


Přejeme vytrvalost při přípravě 
a úspěch při zkoušce!!!


