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PRŮVODCE ZKOUŠKOU Z CIZÍHO JAZYKA 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 

2020  

Společně se zkouškou z matematiky je zkouška z cizího jazyka jedním ze dvou povinně volitelných 

zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Zkouška sestává z dílčích zkoušek a 

k úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí úspěšně vykonat všechny dílčí zkoušky. 

Na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují pravidla pro konání maturitní 

zkoušky v letošním školním roce, se v jarním zkušebním období nekonají dílčí zkoušky formou 

písemné práce a zkouška z cizího jazyka se tak skládá pouze z didaktického testu a ústní zkoušky. Tato 

změna se týká všech žáků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bez ohledu 

na to, zda se jedná o jejich řádný, náhradní či opravný termín. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Didaktické testy z cizího jazyka se budou konat v období od 1. června 2020 do 2. června 2020 ― viz 

následující přehled. 

DIDAKTICKÉ TESTY 

ZKOUŠKA 
ČAS ZAČÁTKU 

ZKOUŠKY 
VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY 

Francouzský 

jazyk 

1. června 2020 

8:00 

40 minut (poslechový subtest) 

+  

60 minut (subtest čtení  

a jazyková kompetence) 

Psací potřeby 

Anglický jazyk 
1. června 2020 

13:00 

Německý 

jazyk 

2. června 2020 

13:00 
Ruský jazyk 

Španělský 

jazyk 

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/zakonc135-2020.pdf


   

2 

 

Průvodce zkouškou z cizího jazyka – jarní zkušební období 2020  

maturita.cermat.cz 

Podrobný časový rozvrh konání zkoušek je stanoven v jednotném zkušebním schématu, které vydalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ústní zkouška se uskuteční v termínu stanoveném ředitelem školy v období od 1. června do 

17. července 2020. S konkrétním datem a místem konání zkoušek vás ředitel školy prokazatelně 

seznámí, a to nejpozději 5 dnů před konáním příslušné zkoušky. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) mohou mít na 

základě doporučení školského poradenského zařízení prodloužen čas na vykonání těchto dílčích 

zkoušek a mohou používat kompenzační pomůcky.  

DIDAKTICKÝ TEST 

Didaktický test se skládá ze dvou částí, tzv. subtestů – poslechového subtestu a subtestu 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 s výběrem odpovědi z nabízených 

alternativ, úlohy dichotomické a přiřazovací) a otevřené úlohy se 

stručnou odpovědí.  

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 60 minut. Žáci s PUP MZ mají časový limit prodloužen dle informací uvedených 

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 záznamový arch), a to 

podle pravidel, která naleznete na titulní straně testového sešitu.  

Povolenou pomůckou u zkoušky jsou pouze psací potřeby. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 

(např. slovníků, mobilního telefonu, speciálních hodinek s možností nahrání dat, různých 

elektronických zařízení) 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.  

Didaktické testy  

z pěti cizích jazyků 

z předchozích 

zkušebních období 

naleznete na 

maturita.cermat.cz. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/
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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. 

POSLECHOVÝ SUBTEST 

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 vymezený na seznámení se s úlohami a na kontrolu odpovědí. 

Úlohy můžete řešit přímo do testového sešitu, na konci subtestu budete mít čas na přepsání odpovědí 

do záznamového archu. 

SUBTEST 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 KE KONÁNÍ DIDAKTICKÉHO TESTU 

▪ Pečlivě prostudujte katalog požadavků, 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. Katalog je dostupný 

na webových stránkách Centra v záložce Katalogy požadavků. 

▪ Seznamte se předem s podobou didaktického 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.  

▪ Dodržujte pravidla správného zápisu odpovědí do záznamového archu, která jsou uvedena 

na první stránce testového sešitu. Hodnotí se pouze odpovědi uvedené  

v záznamovém archu. 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 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.  

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/
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▪ 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. 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 

Ústní zkouška z cizího jazyka se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem 

školy.  

Zadání zkoušky si losujete vždy alespoň z 5 pracovních listů. Na přípravu 

ke zkoušce je vymezeno 20 minut, samotná zkouška trvá nejdéle 

15 minut.  

Jakmile si vylosujete zadání zkoušky, dostanete příslušný pracovní list. 

Během přípravy si můžete vypracovat poznámky, které budete u ústní 

zkoušky potřebovat. K tomuto účelu můžete používat slovníky a všechny 

připravené pomůcky a materiály, které schválí ředitel školy, např. mapy, 

schémata, obrázky, literární ukázky apod. Tyto pomůcky lze využít zejména 

pro přípravu a splnění zadání 3. části ústní zkoušky. Žáci s PUP MZ mohou využívat kompenzační 

pomůcky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.  

Samotná ústní zkouška má čtyři části, které jsou v pracovním listu uvedeny instrukcemi a zadáním 

v daném cizím jazyce. V pracovním listu naleznete vše, co potřebujete vědět o průběhu zkoušky, tzn. 

tematické okruhy jednotlivých částí, informaci o čase vymezeném pro každou část / pro každý úkol, 

pokyny s úkoly a vizuální/slovní podněty, které máte nebo můžete využít.  

Zkoušku hodnotí vždy dva hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy, kteří jsou držiteli platných osvědčení 

k hodnocení ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky.  

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Komplexní zkoušku z cizího jazyka složíte úspěšně, pokud úspěšně vykonáte všechny dílčí zkoušky. 

Hodnocení se vypočítá jako vážený průměr procentních bodů získaných v obou dílčích zkouškách, 

přičemž váhy didaktického testu a ústní zkoušky jsou v poměru 2 : 1. Tímto způsobem bude zkouška 

hodnocena i u žáků, kteří se v jarním zkušebním období přihlásili k opravné nebo náhradní zkoušce  

a kteří dosud nevykonali úspěšně písemnou práci. 

Ukázky pracovních 

listů pro ústní 

zkoušku z cizího 

jazyka naleznete na 

maturita.cermat.cz. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/cizi-jazyk/ustni-zkouska-z-ciziho-jazyka/ukazky-pracovnich-listu
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Hodnocení žáků, kteří se v jarním zkušebním období přihlásili k opravné nebo náhradní zkoušce  

a písemnou práci již úspěšně vykonali, bude stanoveno na základě váženého průměru procentuálních 

bodů získaných ve všech třech dílčích zkouškách (didaktický test : písemná práce : ústní zkouška) 

v poměru 2 : 1 : 1. 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky a jejích dílčích zkoušek naleznete na maturita.cermat.cz. 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

Pokud budete konat didaktický test, obdržíte výsledky formou tzv. výpisu výsledků didaktických testů, 

ve kterém naleznete vaše celkové hodnocení i dílčí hodnocení jednotlivých úloh. Ředitelé škol vám 

předají výpisy nejpozději 9. června 2020. Předchozí pracovní den, tj. 8. června 2020, zpřístupní výpisy 

školám Centrum. 

Hodnocení ústních zkoušek vám sdělí předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po 

ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. 

Společně se zpřístupněním výpisů výsledků didaktických testů ředitelům škol bude na 

maturita.cermat.cz zveřejněn také klíč správných řešení. Jakékoli další klíče správných řešení, které 

budou uveřejněny před 8. červnem 2020 na jiných webových stránkách, nejsou oficiální 

a mohou obsahovat podstatné chyby. 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA 

Doplňkovou službou k maturitní zkoušce je výsledkový portál žáka, jehož prostřednictvím si můžete 

nechat na e-mailovou adresu zaslat vybrané výsledkové dokumenty. 

K registraci do výsledkového portálu žáka potřebujete pouze svůj autentizační kód VPŽ, který je uveden 

na výpisu z přihlášky nebo na pozvánce ke konání písemných zkoušek společné části. 

ZDROJE INFORMACÍ 

Základním dokumentem pro přípravu k maturitní zkoušce z cizího 

jazyka je platný katalog požadavků. Dalším důležitým zdrojem 

informací jsou oficiální webové stránky Centra maturita.cermat.cz, na 

kterých můžete nalézt desítky didaktických testů včetně nahrávek 

k poslechovému subtestu z předchozích let, ukázky pracovních listů 

k ústní zkoušce a mnoho dalších informací včetně pravidel pro 

uzpůsobení zkoušek pro žáky s PUP MZ. 

O všech důležitých skutečnostech týkajících se maturitní zkoušky 

pravidelně informuje také facebookový profil Udělám maturitu.  

Informace ze zdrojů mimo oficiální webové stránky Centra a jeho facebookový profil mohou být 

nepřesné a zavádějící. Pro ověření informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím zmíněného 

profilu, e-mailu info@cermat.cz nebo telefonního čísla 224 507 507. 

Aktuální informace  

o maturitní zkoušce 

naleznete také na 

facebookovém 

profilu Centra 

Udělám maturitu. 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/kriteria-hodnoceni
https://maturita.cermat.cz/
https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
https://maturita.cermat.cz/
https://www.facebook.com/udelammaturitu/
mailto:info@cermat.cz
https://www.facebook.com/udelammaturitu/

