Maturitní zkouška – jaro 2020

8.4.2020

ČJL – písemná práce

(8.00 – 10.05)

110 minut, minimálně 250 slov, výběr ze 6 zadání, Pravidla českého pravopisu přinést s sebou
Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. Škola navíc zajistí minimálně jeden výtisk
do každé učebny. Pokud žák napíše písemnou práci kratší než 200 slov, je hodnocen 0 body!

30.4.2020

AJ – písemná práce

(8.00 – 9.15)

60 minut, Slovník bez příloh o písemném projevu, rozděleno na 2 části (1. část 120 – 150 slov, max.
24 bodů, 2. část 60 – 70 slov, max. 12 bodů), Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální
počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%,
tzn., že žák v písemné práci uspěje, pokud získá 16 a více bodů za celou písemnou práci. V průběhu
testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud neobsahují zvláštní přílohy věnované
písemnému projevu a korespondenci.

4.5.2020

AJ – didaktický test

(13.00 – 15.05)

40 minut poslech, 60 minut čtení, bez slovníků

5.5.2020

ČJ – didaktický test

(8.00 – 9.30)

75 minut
Zkouška má formu didaktického testu tvořeného různými typy uzavřených testových úloh (s jednou
správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Testové úlohy mají různou bodovou
hodnotu, která je uvedena u každé úlohy v testu. U otevřených úloh se za chybu považuje jednak
neuvedené řešení, jednak chybné řešení, přičemž počet chyb se promítá do hodnocení úlohy. Pokud je
tedy úkolem např. vypsat správně všechna slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou
chybou, nebo vypsat z výchozího textu všechna zájmena, není vhodné tipovat odpovědi.
Doporučujeme vypsat pouze ta slova, u kterých si je žák jist, že jde o správné odpovědi. Pokud má žák
například napsat 4 slova, 2 slova napíše správně a 2 slova napíše chybně, za úlohu dostane 0 bodů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

