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Národní testování žáků 9. tříd 2017/2018 
 

Harmonogram a instrukce pro žáky 
 

Termín testování: 6. 11. 2017 – 9. 11. 2017 

 
Milí žáci, 
stejně jako pro vaše předchůdce jsme i pro vás letos připravili ve spolupráci se společností SCIO (více na 
www.scio.cz) testování, které vám může naznačit, jak jste na tom se svými znalostmi, jaké jsou vaše rezervy a 
na co se případně zaměřit v dalším učení. A to se může před přijímacími zkouškami hodit, ne? 
Nezbytnou podmínkou pro objektivitu výsledků je čestný a regulérní průběh testování i odpovědný přístup. Ať 
se vám podaří tuto odpovědnost unést a přistoupit k testování v duchu fair play, s čistou hlavou a vírou 
ve své schopnosti. Přejeme vám mnoho úspěchů. 
 

1. Testy a strategie řešení úloh 
 
Před testováním si zjistěte, který den a v kolik hodin bude testování probíhat a jakých předmětů se bude týkat. 
Úspěšné vyřešení testu je sice podmíněno především znalostmi, do jisté míry však záleží i na tom, jak umíte test 
řešit – zda se dokážete v testu orientovat, rozvrhnout si práci, čas atd. Vyhodnocením výsledků mnoha desítek 
tisíc žáků bylo prokázáno, že ti, kdo se mohli na testování připravit, dosahovali (při stejných vědomostech) 
lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří možnost seznámit se s obecnými radami a pokyny neměli. Cílem 
testování není zjišťovat, jak se vyrovnáte s překvapením v podobě organizace nebo obsahu zkoušení, ale pouze 
a jen sledování toho, co umíte. 
 
Přečtěte si tedy pozorně následující body: 
1. Testování probíhá on-line v aplikaci Sciodat. 
2. Vždy jen jedna odpověď je správná, tipování se tedy nevyplatí. 

 za každou správnou odpověď se přičítá 1 bod, 

 za každou chybnou odpověď se odečítá část bodu, 

 za nezodpovězenou otázku se nic nepřičítá ani neodečítá. 
3. K řešení testů nepotřebujete žádné pomůcky, nicméně si můžete vzít psací potřeby (tužka, guma, papír) na 

případné výpočty – zvlášť u matematiky je vhodné mít tužku a papír. 
4. Úlohy nemusíte řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejste schopni vyřešit během 

2–3 minut, přejděte k další. Zbude-li vám čas, můžete se k nevyřešeným úlohám vrátit. 
5. Na začátek je lepší vyřešit úlohy, které vám jdou. Řešení těžších úloh si nechte na konec. 
6. Rozmyslete si, jak budete v průběhu testování pracovat s časem, který na řešení testu máte. Čas do konce 

testování uvidíte po spuštění testu v levém horním rohu monitoru. 
 

2. Průběh testování 
 
Před testem vás učitel seznámí s nejdůležitějšími pokyny k řešení testu. Svoje odpovědi na otázky 
zaznamenáváte přímo do testu v počítači. Testování na počítači je snadné a přehledné a jistě ho zvládnete bez 
potíží. 
Pokud máte k testování nějaké dotazy, zeptejte se vašeho učitele raději před začátkem testování. 
Průchod testem si vyzkoušejte zde: www.scio.cz/demotest (žádná z úloh se ve skutečném testu neobjeví). 
 

3. Výsledky testování 
 
1. První výsledky uvidíte ihned po dokončení testu – je z nich možné vyčíst, které úlohy jste vyřešili správně a 

které špatně a jaký je váš celkový bodový zisk. Výsledky testů s vámi škola rozebere podle vlastního uvážení 
v některém z následujících dnů. 

http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/demotest
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2. V případě některých testování (např. Národní testování) obdržíte po zpracování všech výsledků i informaci o 
tom, jakých výsledků jste v testech dosáhli ve srovnání s ostatními testovanými žáky (nejpozději do měsíce 
po ukončení testování na všech zapojených školách). 

3. Součástí výstupů pro žáka je také náhled vyřešeného testu s vyznačením správných odpovědí. Naleznete ho 
ve svém profilu ve ScioDatu na stránce http://testovani.scio.cz. 

 

Datum Test Třída Čas Zadávající Místo 

6. 11. Český jazyk IX.A 8:00 – 9:00
* 

Pešková (Mouchová) učebna č. 11 

 Český jazyk IX.B 9:55 – 10:55
*
 Pešková (Divišová) učebna č. 11 

7. 11. Matematika IX.B 8:00 – 9:10
* 

Mouchová učebna č. 11 

 Matematika IX.A 9:55 – 11:05
*
 Brabcová (Pešková) učebna č. 11 

9. 11. Obecné studijní 
předpoklady 

IX.A 8:00 – 9:10
*
 Vorlová (Brabcová) učebna č. 11 

 Obecné studijní 
předpoklady 

IX.B 9:55 – 11:05
*
 Pešková učebna č. 11 

 

*
 K času, který mají žáci vyčleněný na testování (v případě ČJ 45 minut, další dva testy 60 minut), je třeba 

připočítat čas potřebný na instruktáž, spuštění PC, přihlášení do aplikace, dotazník pro žáky a další). Testování 
tak ve všech testech zasáhne do další vyučovací hodiny a zadávajícího učitele vystřídá učitel z následující hodiny 
(jméno uvedeno v závorce). 
 
 
V Rakovníku 24. 10. 2017 
 
 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 
-  

http://testovani.scio.cz/

