
JEDNOTNÁ P IJÍMACÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
POZVÁNKA PRO UCHAZE E KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TEST

JAKÉ JSOU A V EM SE LIŠÍ TYPY ÚLOH V DIDAKTICKÉM TESTU?

UZAV ENÉ ÚLOHY

Dichotomické: volba správného ešení ze 2 alternativ (nap . ano–ne), obvykle jsou za azovány do svazk  (skupin
úloh).

S výb rem odpov di (multiple-choice): volba správného ešení ze 3 nebo více alternativ.

azovací: vzájemné p azení údaj  z jedné skupiny k údaj m z druhé skupiny.

Uspo ádací: se azení údaj  podle ur itého pravidla.

OTEV ENÉ ÚLOHY

Se stru nou odpov dí: vytvo ení velice krátké, jednoslovné i jedno íselné odpov di.

S širokou odpov dí: vytvo ení rozsáhlé odpov di i postupu ešení.

10 DOPORU ENÍ K DIDAKTICKÉMU TESTU

1. te se pokyny zadávajícího u itele a pokyny uvedenými na p ední stran  testového sešitu.
2. Využijte všechen poskytnutý as a nevzdávejte ešení.
3. Pozorn te instrukce, zadání a výchozí texty. Mnoho chyb vzniká z p ehlédnutí!
4. Poznámky si d lejte do testového sešitu, v n m si m žete také zaškrtávat i barevn  podtrhávat. Pozor,

poznámky v testovém sešit  však nejsou hodnoceny!
5. Úlohy s požadovaným postupem ešení v testu z matematiky ešte rad ji rovnou do záznamového archu,

i p episu z testového sešitu m že dojít k chyb ! V záznamovém archu je dostatek místa i na p ípadné
škrty a opravy.

6. U geometrických úloh ke konstrukci použijte tužku a rýsovací pot eby. V záznamovém archu pak všechny
áry a k ivky pot ebné ke konstrukci obtáhn te propisovací tužkou.

7. Záznamové archy vypl ujte pe liv . Nesprávn  zapsané odpov di v záznamovém archu jsou neplatné.
ípadné opravy provád jte dle pokyn  a p ed opravou zkontrolujte, zda ji provádíte u správného ísla

úlohy!
8. Pište pouze mod e nebo ern  píšící propisovací tužkou, která píše dostate  siln  a nep erušovan .

Nepoužívejte pera nebo fixy, které zp sobují propití textu. Nepoužívejte „b lítka“ i jiné korektory, které
poškozují záznamový arch. Také nepoužívejte p episovatelná propisovací pera se speciálním inkoustem,
který lze vymazat a znovu p epsat. P i skenování dochází ke smazání odpov dí teplem!

9. Myslete na to, že za neuvedené ešení úlohy i za nesprávné ešení úlohy jako celku se neud lují záporné
body, ale zárove  u otev ených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná i chyb jící díl í odpov
a po et chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.

10. Ponechte si dostate ný as na pe livý p epis odpov dí do záznamového archu.

Zápis ešení (k ížkování) tzv. uzav ených testových úloh – úlohy s nabídkou ešení
Zvolenou odpov  je nutné z eteln  zak ížkovat v záznamovém archu. D ležitá je i kontrola, že je odpov
ozna ena u správného ísla úlohy. K ížky musí být dotaženy do roh , ale nep etaženy. Pe livost se vyplácí! Ledabylý
záznam m že vést ke ztrát  bod .

Pokud je u jedné odpov di zak ížkováno více než jedno pole, bude odpov  považována za nesprávnou.
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V p ípad , že je t eba odpov  opravit, protože se nap íklad spletete v zápise, je nutné pe liv zabarvit p vodn
zak ížkované pole a nov  zvolenou odpov  pak vyzna it k ížkem do nového pole. Jakýkoli jiný zp sob záznamu
odpov dí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpov . I zde platí, že je pot eba opravovanou odpov
zabarvit p esn  a úpln .

POZOR! Opravy je dobré pe liv  promyslet, jednou zabarvené pole již nelze ozna it jako správnou odpov !

Zápis ešení tzv. otev ených testových úloh – úlohy bez nabídky ešení
Odpov  je t eba psát iteln  a výhradn  do vyzna eného pole ur eného pro záznam ešení („ tecí“ pole).

Pokud budete chtít následn  zvolit jinou odpov , p vodní odpov  p eškrtn te
a novou odpov  zapište do stejného pole. Vaše odpov  nesmí p esáhnout
hranice vyzna eného pole. Pro zápis odpov dí m žete používat psací i tiskací
písmo, rozlišujte ale malá a velká písmena. POZOR! V p ípad  ne itelné i nejednozna né odpov di nebudou
zapo teny body.

Vyhodnocení a výsledky jednotných test

Záznamové archy s odpov mi uchaze  jsou po ukon ení administrace zkoušky v u ebn  digitalizovány
a elektronicky odeslány k centrálnímu vyhodnocení. Uzav ené úlohy (úlohy s nabídkou odpov dí) jsou vyhodnoceny
elektronicky, otev ené úlohy pak dv ma na sob  nezávislými certifikovanými hodnotiteli otev ených úloh.

Pro hodnocení p ijímacího ízení využijí editelé škol lepší výsledek z jednotných test . To znamená, že když jste
v rámci jednotné p ijímací zkoušky podali p ihlášku na dv  školy, p ípadn  jednu školu a dva r zné obory (nebo
jeden obor, ale r zné zam ení dle školního vzd lávacího programu), pro celkové hodnocení se použije vždy lepší
výsledek z matematiky a lepší výsledek z eského jazyka a literatury. M žete tedy dosáhnout lepšího výsledku
z eštiny v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a budou vám na obou školách
zapo ítány práv  tyto výsledky z jednotlivých test . Ob  školy pak dostanou automaticky stejné (lepší) výsledky ve
stejný as, 28. dubna 2017. Následn  do dvou pracovních dn  zve ejní editelé škol na základ  dosažených výsledk
po adí uchaze .

Uchaze i, kte í byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné p ijímací zkoušky a budou konat jednotné testy
v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzav eny výsledky za jednotnou p ijímací zkoušku a o jejich p ijetí
rozhodne editel školy až po výsledcích náhradního termínu konání jednotné p ijímací zkoušky.

Zdroje informací

Webové stránky Centra pro zjiš ování výsledk  vzd lávání www.cermat.cz

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy www.msmt.cz

Informace na sociální síti Facebook (od prosince 2016) název profilu: Jednotné p ijíma ky

Helpdesk Centra pro zjiš ování výsledk  vzd lávání

Tel.: 224 507 507

E-mail: info@novamaturita.cz

E-mail: info@cermat.cz
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