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Milí žáci,

v dubnu vás èeká jedna z prvních dùležitých životních zkoušek – 
pøijímací zkoušky na støední školu. Vaše støední škola svìøila 
pøípravu zkoušek spoleènosti Scio. Následující informace 
a doporuèení jsme pøipravili na základì rozsáhlých zkušeností, které 
s realizací pøijímacích zkoušek máme. Mìly by vám pomoci udìlat si 
jasnou pøedstavu o tom, co vás u zkoušek èeká a jak budou zkoušky 
organizovány – vìnujte proto jejich prostudování patøiènou 
pozornost. Pokud si nìèím nebudete jisti, kontaktujte buï školu 
nebo využijte možnost zeptat se na cokoliv pøímo nás. 

Smyslem pøijímacích zkoušek není zjiš�ovat, jak si kdo poradí 
s neznámou situací, proto se snažíme poskytnout vám pøedem co 
nejvíce informací a dát vám co nejvíce možností, jak se na zkoušky 
kvalitnì pøipravit.

Pøejeme vám, aby se vám zkoušky povedly a daøilo se vám 
i v následném studiu.

Obecná taktika pøi øešení úloh

U každé úlohy si dùkladnì pøeèti celé zadání. Nepouštìj se zbrkle do øešení, 
pokud nemáš stoprocentní jistotu, že víš, co se po tobì chce. Pamatuj, že 
vždy je správná právì jedna z nabízených odpovìdí.

Èasto k pochopení úlohy i k nalezení správného øešení pomùže, když si 
pøeèteš všechny nabízené odpovìdi.

Protože vybíráš jedinou správnou odpovìï z nìkolika nabízených, je nìkdy 
nejvýhodnìjší postupovat vyluèovací metodou, z nabídnutých odpovìdí 
vyøadit ty, které to prostì být nemohou, pak zbude jen jedna odpovìï jako 
jediná správná.

Nenech se odradit úlohami s delším zadáním. Vypadají složitìjší, než když si 
je pøeèteš a zaèneš øešit.

U zkoušek bude hrát roli èas. Pracuj proto rychle a soustøedìnì. Nebuï však 
nervózní z toho, že vše stihneš. Pøedevším u testu OSP je bìžné, že uchazeèi 
všechny úlohy vyøešit nestihnou.

Úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí. Pokud se ti nìjaká úloha bude zdát 
tìžká, klidnì ji vynechej, a pokud ti zbude èas, mùžeš se k ní vrátit. Všechny 
úlohy mají stejnou bodovou hodnotu, tìžké i lehké – za každou mùžeš získat 
právì jeden bod.

V Libereckém kraji získáš za správnì vyøešenou úlohu 1 bod v testu OSP; 
1,5 bodu v testu z ÈJ; 2 body v testu z Ma.

Znovu si projdi tyto pokyny, promysli si, co všechno tì mùže potkat, jak 
zkouška probìhne a jak se v jednotlivých situacích zachováš. Jdi brzy spát – 
uèením na poslední chvíli už nic nezachráníš a je lepší být na zkoušku 
odpoèinutá/ý.

Dobøe se nasnídej a vèas se vydej na cestu. NEZAPOMEÒ NA POZVÁNKU.

VEÈER PØED ZKOUŠKOU

RÁNO PØED ZKOUŠKOU

www.scio.cz, s.r.o.
Pobøežní 34, 186 00 Praha 8

tel.: 234 705 555
e-mail: scio@scio.cz, www.scio.cz

JAK NEJLÉPE PØI ØEŠENÍ TESTÙ POSTUPOVAT

Nevím, jestli toho už umím dost… a neumìjí toho ti 
ostatní poøád ještì víc než já?!

Nevím, jakou podobu budou testy mít, jak budou nároèné.

Pøijímací zkoušky Scio nevyžadují speciální pøípravu, ale chceš-li mít klid, 
porovnej si své vìdomosti s ostatními. Ani devadesátiprocentní úspìšnost 
v nìjakém testu totiž nemusí u zkoušek staèit, když ostatní budou mít 
správnì 95 %. Ideální pomùckou pro pøípravu jsou proto porovnávací testy, 
ke kterým dostaneš pøístupový kód do aplikace, která za tebe test vyhodnotí 
a spoèítá percentil. Budeš-li takových testù mít více, mùžeš velmi pøesnì 
sledovat, zda a o kolik se zlepšuješ. V sadách s testy se dobøe seznámíš s typy 
úloh. Ujisti se, že jim zcela pøesnì rozumíš. Když bìhem zkoušky ztratíš pìt 
minut tím, že budeš èíst a snažit se pochopit zadání, bude ti pìt minut chybìt 
pøi øešení úloh.

Všechny testy Scio jsou pøipravovány podle mezinárodnì uznávané 
jednotné metodiky, proto obsahují typovì podobné úlohy. Èím dùvìrnìji je 
budeš znát, tím ménì tì mohou testy pøekvapit. Testy obsahují následující 
témata:

Kromì pravopisu, tvarosloví a základních znalostí skladby testují úlohy 
pøedevším praktické jazykové dovednosti – ètení s porozumìním, základní 
schopnosti a znalosti stylistické, test zohledòuje i bìžnou komunikaci. Menší 
podíl tvoøí slohové úlohy zamìøené na základní pravidla, kterými se bìžné 
styly vyznaèují. Literatura se v testech objeví jen na úrovni práce s textem, 
test tedy nevyžaduje znalosti z èeské literatury.

V úlohách jde pøedevším o dobré porozumìní základním pojmùm. 
U víceletých gymnázií jde o provádìní základních poèetních operací a jejich 
praktické využití a zvládnutí základù geometrie. U ètyøletých støedních škol 
jde o osvojení poznatkù v míøe, která umožní zvládnutí základù aritmetiky, 
algebry, geometrie a øešení nìkterých výpoètových geometrických úloh. 
Tématy úloh budou zejména výrazy, pomìry, procenta, rovnice, geometrie 
v rovinì, tìlesa a zobrazení.

Test se zamìøuje na obecné dovednosti a schopnosti, které studium na 
støední škole vyžaduje – napøíklad schopnost èíst s porozumìním, rychle 
a správnì se orientovat v textu, rychle chápat souvislosti, pracovat 
s informacemi v textu, tabulkách i grafech, vyhodnocovat a porovnávat 
logické podmínky. Jde i o dostateènou slovní zásobu a základní kvantitativní 
schopnosti.

Èeský jazyk

Matematika

Obecné studijní pøedpoklady (OSP)

Pøedstavu o typech a obtížnosti úloh si mùžeš udìlat 
prostudováním ukázek zadání starších testù – najdeš je na 
internetové stránce www.scio.cz/PZ-popis.

NÌKOLIK DOPORUÈENÍ K PØÍPRAVÌ NA ZKOUŠKY

Na www.scio.cz/bonus najdeš on-line test zdarma. 
Jeho souèástí je i vyhodnocení vèetnì percentilu.



Zpùsob bodování odpovìdí v testu

Po zkoušce

Za každou správnou odpovìï získáš bodové hodnocení, za každou špatnou 
odpovìï se ti èást bodového hodnocení odeèítá: jedna tøetina bodového 
hodnocení u úloh, kde vybíráš ze ètyø možností, jedna ètvrtina u úloh, kde 
vybíráš z pìti možností. Pokud na otázku neodpovíš nebo vyznaèíš více 
odpovìdí, nic se ti nepøiète ani neodeète.

Po skonèení zkoušek škola zadá tvé odpovìdi ze záznamového archu do 
poèítaèového programu, který tvùj test vyhodnotí. Spoleènost Scio žádné 
výsledky zkoušek nesdìluje. O tvém pøijetí èi nepøijetí rozhoduje škola a od 
ní se výsledky testování dozvíš. Podrobné informace o prùbìhu zkoušek, 
testech a doporuèení k pøípravì najdeš na www.scio.cz/PZ-prubeh.

Zápis do záznamového archu

Odpovìdi na úlohy, které test obsahuje, budeš zaznamenávat do 
záznamového archu. Existují dva druhy záznamových archù. Do jednoho 
druhu záznamového archu vyznaèuješ odpovìï tak, že zakøížkuješ zvolenou 
odpovìï, v dalším druhu záznamového archu zvolenou odpovìï 
zakroužkuješ. Každá škola si vybírá, jaký druh záznamového archu 
u pøijímacích zkoušek použije. Na zaèátku každé zkoušky probìhne pouèení 
o zpùsobu záznamu odpovìdí na otázky.

Správný zpùsob vyznaèování odpovìdi:

Pokud chceš svou odpovìï zmìnit, peèlivì zabarvi celý ètvereèek se 
špatnou odpovìdí a zakøížkuj jiný. Dobøe si to však rozmysli, vrátit se 
k pùvodní odpovìdi není možné.

U každé úlohy je správná vždy jen jedna odpovìï! Pokud zakøížkuješ dva 
ètvereèky, bude poèítaè postupovat stejnì, jako bys žádnou odpovìï 
nezakøížkoval/a. Pokud ètvereèek oznaèíš jiným zpùsobem (napø. 
zakroužkuješ, pøidìláš k nìmu malùvku), tvou odpovìï program v poèítaèi 
nerozpozná a zbyteènì ztratíš bod.

Správný zpùsob vyznaèování odpovìdi:

Pokud chceš svou odpovìï zmìnit, pøeškrtni pùvodní odpovìï a zakroužkuj 
novou. Dobøe si to však rozmysli, vrátit se k pùvodní odpovìdi není možné.

Je dùležité, aby ses dobøe orientoval/a v záznamovém archu. Dávej velmi 
dobrý pozor, abys odpovìï oznaèil/a u pøíslušné úlohy. Do záznamového 
archu nedìlej žádné další záznamy, poznámky ani znaèky, mohlo by to vést 
ke špatnému rozpoznání tvých odpovìdí a zbyteèné ztrátì bodù.

Pokud budeš odpovìdi zaznamenávat køížkem, dìlej køížek zøetelný 
a nepøetahuj!

Pokud budeš odpovìdi zaznamenávat kroužkem, dìlej ho zøetelnì.

Možná se nìkterá opatøení zdají pøíliš pøísná, jedinì tak lze ale zajistit zcela 
stejné podmínky pro všechny úèastníky zkoušek Scio.

Pøesné informace o tom, v kolik hodin a na jaké místo se máš v den konání 
zkoušek dostavit, najdeš v pozvánce. Vìnuj jí zvýšenou pozornost! Probíhá-li 
zkouška ve mìstì, které dobøe neznáš, ujisti se pøedem, že dokážeš budovu 
vèas najít (neodùvodnìný pozdní pøíchod mùže znamenat, že zkoušku 
nebudeš moci vykonat – o dalším postupu rozhodne vedení školy). 
O zpùsobu organizace pøijímacích zkoušek rozhoduje vždy škola, ale obvykle 
je to tak, že ve vstupní èásti budovy najdeš vyvìšené seznamy úèastníkù, 
z nichž zjistíš, ve které uèebnì vykonáš zkoušky. Pokud s tebou pøijde 
doprovod (rodièe, sourozenec apod.), pravdìpodobnì do budovy nebude 
moci a bìhem zkoušky zùstane mimo budovu – nenechej se tím znervóznit.

Do uèebny pøijde zadávající a zaène zkouška. Zadávající vysvìtlí, jak bude 
zkouška probíhat, jak budeš zaznamenávat své odpovìdi, a zodpoví 
pøípadné dotazy. Budeš-li mít nìjaké nejasnosti, dotazy, je to poslední 
pøíležitost se zeptat. Jakmile zaèneš øešit test, už se nebudeš moci na nic 
ptát.

Zadávající nejdøíve rozdá záznamové archy. Na záznamový arch vyplò podle 
pokynù zadávajícího svùj kód (obvykle je to èíslo, které dostaneš pøed 
zkouškou). Zadávající poté rozdá testy. Bìhem rozdávání nesmíš s testem 
nic dìlat. Nech jej zavøený ležet na lavici, dokud zadávající nevydá pokyn 
k zahájení práce. Zadávající na tabuli napíše èas zaèátku a konce doby 
vyhrazené na øešení testu a vydá pokyn: „Mùžete zaèít pracovat.“ Teprve 
potom smíš test otevøít. Od tohoto okamžiku máš u obecných studijních 
pøedpokladù a matematiky pøesnì 60 minut, v èeském jazyce pøesnì 45 
minut na øešení úloh. Od této chvíle také zadávající nebude odpovídat na 
žádné dotazy. 

Pokud v prùbìhu zkoušky z jakýchkoliv dùvodù opustíš uèebnu, musíš 
odevzdat svùj záznamový arch, test a již se nesmíš do uèebny vrátit. 
Výjimkou je naléhavá potøeba dojít si na toaletu. V takovém pøípadì musíš 
odevzdat záznamový arch, test a za doprovodu dozoru mùžeš toaletu 
navštívit. Èas pro zkoušku se ti však nenastavuje, proto doporuèujeme 
navštívit toaletu ještì pøed zapoèetím zkoušky.

Pøesnì 5 minut pøed vypršením èasu vyhrazeného na øešení testu zadávající 
upozorní na zbývající èas. Na pokyn „Prosím, ukonèete práci – odložte psací 
potøeby,“ ihned odlož své psací potøeby a v klidu èekej, až zadávající sesbírá 
záznamové archy a testy. Teprve až zadávající vyhlásí pøestávku, mùžeš 
opustit své místo. Tím je pro tebe zkouška z jednoho pøedmìtu skonèena. 
Zkoušky z ostatních pøedmìtù probíhají obdobnì.

Zadávající mùže ukonèit tvou zkoušku pøi každém náznaku nedovoleného 
chování. Pokud si bìhem zkoušky napøíklad z tašky vyndáš jakoukoliv knihu 
nebo mobilní telefon, mùže být tvá zkouška ukonèena bez ohledu na to, zda 
je použiješ, nebo ne. Pøípadné nejasnosti si vyøeš ještì pøed zkouškou.

Po každém testu bude následovat pøestávka o délce 30 minut.

Prezence

Prùbìh zkoušky

INFORMACE PRO PØIHLÁŠENÉ ŽÁKY A
JEJICH RODIÈE Po skonèení posledního testu vyplò dle pokynù zadávajícího krátký, 

asi desetiminutový dotazník. Odpovìdi v dotazníku neslouží pro 
samotné pøijímací øízení a nemají vliv na rozhodnutí školy o pøijetí èi 
nepøijetí ke studiu. Pokud na nìkterou otázku nebudeš chtít 
odpovìdìt, mùžeš ji pøeskoèit. Dotazníky škola odesílá ke zpracování 
do Scio. Hromadnì vyhodnocené odpovìdi budou použity pro 
celkovou analýzu výsledkù pøijímacích zkoušek ve školách. Tvé 
jméno  v souvislosti s dotazníkem nebude nikde figurovat.

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

Co nesmíš zapomenout doma

Co je užiteèné mít s sebou

Co si s sebou rozhodnì neber

Bìhem zkoušky není dovoleno

pozvánku ke zkoušce
èerný mikrofix Centropen 0,3 (doporuèujeme), popø. 
èernou propisovací tužku – ne plnicí pero!

hodinky (vypni si ale všechny zvukové signály)
malou svaèinu, urèitì nìco k pití
obleèení, které ti umožní cítit se pohodlnì

mobilní telefon a jakákoliv elektronická zaøízení dùraznì 
doporuèujeme nechat doma!
kalkulaèku (ani ke zkoušce z matematiky)
pravítko a kružítko (ani ke zkoušce z matematiky)
vlastní èisté papíry
knihy, encyklopedie, slovníky

mluvit s dalšími úèastníky zkoušky, gestikulovat, pøedávat si 
papíry, pùjèovat si pomùcky
rušit ostatní pøi práci mluvením, rušivými zvuky, zbyteènými 
pohyby
opouštìt své místo pøed ukonèením zkoušky (budeš-li hotov/a,
kontroluj si svou práci)
použít, nebo mít na lavici cokoliv jiného než test, záznamový 
arch, psací potøeby, láhev s pitím a volné listy papíru, které ti 
budou pøípadnì poskytnuty
používat jakákoliv elektronická zaøízení
jakýmkoliv zpùsobem použít mobilní telefon – ze zkoušky 
budeš vylouèen/a, pokud jej vezmeš do ruky nebo ti zazvoní
jíst

DÙLEŽITÉ INFORMACE
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