
Testování žáků 3. ročníků SŠ Kvalita v Moravskoslezském kraji 
7. – 27. 4. 2015 (popř. individuální termín) 

 

Vážíme si vaší spolupráce a úsilí vynaloženého na testování se společností Scio. Následující 
instrukce vás krok za krokem provedou realizací projektu, aby výsledky, které obdržíte, byly 
co nejpřesnější zpětnou vazbou nejen vám, ale i jednotlivým žákům. Přejeme vám hodně 
úspěchů a hladký průběh testování. 

Testování se realizuje v aplikaci ScioDat – a to jak příprava testování pomocí 
administračního rozhraní pro učitele, tak i samotné testování pomocí osobního profilu žáka. 

 

Testování žáků 3. ročníků navazuje na testování, které tito žáci absolvovali v 1. ročníku v roce 
2012, součástí vyhodnocení výsledků bude také stanovení přidané hodnoty vzdělávání u škol 
i jednotlivých žáků. 

Testy z cizích jazyků mají 40 otázek, test z českého jazyka 35.  

Test z matematiky je na základě připomínek ze škol v loňském roce rozdělen na dvě části: 
společnou (základní ) část testu by měly realizovat všechny školy, rozšiřující část si pak 
školy mohou dotestovat dle vlastního zájmu (doporučeno především pro gymnázia či SPŠ, 
tato část testu obsahuje obtížnější úlohy). Každý žák by tedy měl mít výsledek ze společné 
části testu, někteří žáci pak i výsledek z rozšiřující části. Je však třeba těmto žákům přiřadit 
obě části testu. Společná část testu Ma má 15 úloh, rozšiřující část 5 úloh. 

Všechny testy (ČJ, cizí jazyky a společný test z MA) trvají 45 minut, rozšířená matematika 
navíc 20 minut. 

Součástí testování je i dotazník žáka, který si žáci mohou vyplnit i doma. Obsahuje i několik 
sociodemografických otázek. Žáci mají samozřejmě právo dotazník nebo některé dotazy 
nevyplnit. 

 

Instrukce. 

Testy z cizích jazyků začínají poslechovou částí s dvěma poslechovými texty. Poslechové 
úlohy řeší všichni žáci společně, nahrávku jim po čase určeném k přečtení zadání úloh spustí 
vyučující.  

AJ 

Poté, co se žáci přihlásí a vstoupí do testu, jim dejte pokyn, ať si přečtou úlohy 1 až 4 k 
poslechovému textu 1. Po uplynutí jedné minuty jim spusťte poslechovou nahrávku. 
Nahrávku již nezastavujte, nahrávka obsahuje dvakrát opakovaný poslech k úlohám 1 až 4, 
po jeho skončení automaticky běží čas na řešení úloh (1 minuta), následuje zvukový signál 
(gong) a automaticky čas na přečtení úloh 5 až 10 (90 sekund). Poté se spustí druhý 
poslechový text (opět zazní po krátké pauze dvakrát za sebou). Po jeho skončení nahrávku 
ukončete a žáci mohou řešit úlohy 5 až 10 a následně přejít k řešení zbylých úloh v testu. 
Žáky předem upozorněte, že zvukový signál v pauze je pouze upozorní, aby přešli od řešení 
úloh 1 až 4 ke čtení úloh 5 až 10 před druhým poslechem. 

 

 

 



NJ 

Test z německého jazyka začíná poslechovou částí k úlohám 1 až 7. Poté, co se žáci přihlásí a 
vstoupí do testu, jim dejte pokyn, ať si přečtou úlohy 1 až 7 k poslechovému textu. Po 
uplynutí 90 sekund jim spusťte poslechovou nahrávku. Nahrávku již nezastavujte, nahrávka 
obsahuje pakovaný poslechový text. Po jeho skončení nahrávku zastavte a žáci mohou přejít 
k řešení úloh testu. 

MA 

K testu matematiky žákům vytiskněte a rozdejte vzorce z matematiky. 

INSTRUKTÁŽ PŘED TESTOVÁNÍM 

Průběh testování : 

• Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí. 

• Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. 

• Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod. 

• Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu (1 / počet distraktorů). 

• K testům kromě matematiky není povoleno používat žádné pomůcky kromě tužky a 
papíru na poznámky. 

• Žákům se specifickými poruchami učení může být čas na řešení jednotlivých testů 
prodloužen o 10 až 15 minut – rozhodnutí je na škole. 

• Testy obsahují různé typy úloh (např. úlohy přiřazovací). 

• V testech cizích jazyků je poslechová část, kterou všem v určeném čase pouští učitel.  

 

Tipy k postupu při řešení testu: 

• Žáci úlohy nemusí řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejsou 
schopni vyřešit během 2–3 minut, ať přejdou k další. Zbude-li jim čas, mohou se k 
nevyřešeným úlohám vrátit. 

• Tipování se vyplatí pouze v případě, že je žák schopen v úloze některou z variant řešení 
vyloučit jako nesprávnou. V opačném případě si tipováním žák v průměru nepolepší, ani 
nepohorší. 

• Na začátek je lepší si vybrat úlohy, které jsou snadné a které žáci dobře ovládají. Řešení 
těžších úloh je výhodnější nechat na konec. 


