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STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH 

S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

PRO CIZINCE, KTERÉMU BYLA POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA PODLE ZÁKONA O NĚKTERÝCH 

OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY  

JAK BUDE ZKOUŠKA Z MATEMATIKY PROBÍHAT 

• Zkouška z matematiky začne v daný den vždy v 8.30 hod. Dostavte se do školy v dostatečném předstihu 

podle pokynů uvedených na pozvánce. 

• Při zkoušce budete v učebně sedět v lavicích po jednom za sebou. Na lavici si ponechte psací a rýsovací 

potřeby. Na druhé straně lavice můžete mít položeny klasické hodinky pro sledování času. Během zkoušky 

smíte jíst a pít, jídlo ani nápoj ale nesmí být umístěny na lavici. Vše kromě povolených pomůcek proto uložte 

do tašky nebo batohu. Mobilní telefony před vložením do tašky nebo batohu úplně vypněte, nestačí ztišit 

vyzvánění. 

• Před začátkem zkoušky vám učitel rozdá záznamový arch, testový sešit a volné listy papíru pro poznámky 

a pomocné výpočty a vyzve vás, abyste se podepsali do prezenční listiny. 

• Základní informace k zadání testu a instrukce k vyplňování záznamového archu naleznete na 1. straně 

testového sešitu. Informace budou uvedeny v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce podle toho, 

který jazyk jste uvedli na přihlášce.  

• V testovém sešitě pro čtyřleté obory najdete na poslední straně vybrané pomocné matematické vzorce 
a vztahy. 

• Při konání testů můžete používat pouze modře či černě píšící propisovací tužku, obyčejnou tužku 
a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr apod.). U zkoušky není možné používat 
kalkulačku a učebnice matematiky nebo publikace obsahující matematické vzorce. Stejně tak u zkoušky 
nesmíte používat mobilní telefon, chytré hodinky či jiné komunikační prostředky. 

• Zkouška z matematiky trvá 90 minut a můžete v ní získat nejvýše 50 bodů. Test obsahuje otevřené 
a uzavřené úlohy. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé uzavřené úlohy nebo podúlohy je 
právě jedna odpověď správná.  

• V testech pro čtyřleté obory a pro šestileté obory se mohou objevit úlohy, ve kterých je požadován celý 
postup řešení. V takovém případě jej nezapomeňte uvést, pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám za 
úlohu přiděleny žádné body. 

• Odpovědi pište čitelně do záznamového archu modře nebo černě píšící propisovací tužkou. 
V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou, vše následně obtáhněte propisovací tužkou. Nejednoznačný nebo 
nečitelný zápis odpovědí bude považován za chybné řešení. 

• Poznámky si můžete dělat do testového sešitu nebo na volné listy papíru, nebudou však hodnoceny.  

• Učitel napíše čas zahájení a ukončení zkoušky na tabuli nebo na jiné viditelné místo. Deset a pět minut před 
vypršením časového limitu budete upozorněni na konec zkoušky. Nezapomeňte před vypršením časového 
limitu přepsat všechny své odpovědi do záznamového archu. 

• Pokud budete chtít opustit učebnu před koncem zkoušky, můžete z učebny odejít, ale již se nebudete moci 
vrátit. Výjimkou mohou být zdravotní důvody, které budou řešeny individuálně. 

• Po skončení zkoušky budete moci vznést závažné připomínky k průběhu zkoušky v učebně.  
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