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Instrukce pro žáky k testování STONOŽKA 
Milí žáci, 

misí společnosti Scio je pomáhat žákům ve vzdělávání. 
A efektivní vzdělávání začíná zjištěním, kolik toho umíte. To 
vám pomohou zjistit testy Scio. 

Nezbytnou podmínkou pro objektivitu výsledků je ovšem 
čestný a regulérní průběh testování i odpovědný přístup ze 
strany školy a žáků. Nechť 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. 

Co v těchto instrukcích najdete: 

• Zeptejte se svého učitele 
• Testy a strategie řešení úloh 
• Průběh testování pomocí papírových testů 
• Průběh testování on-line formou (na počítači) 
• Výsledky testování 

Prohlédněte si zejména strategii řešení úloh a body, ve 
kterých je text psaný tučně. 

 

Zeptejte se svého učitele 

Před testováním si zjistěte: 

1. který den a v kolik hodin bude testování probíhat, 
2. jakých předmětů se bude týkat, 
3. jak správně vyplnit záznamový arch. 

Dále si zapamatujte: 

4. vždy jen jedna odpověď je správná, 
5. tipování se 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. 

Testy a strategie řešení úloh 

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 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. K řešení testů nepotřebujete žádné pomůcky kromě psacích potřeb (tužka, guma, pero) nebo počítače. 

2. 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. To platí i v případě, že test řešíte na počítači. 

3. Na začátek si vyberte úlohy, které vám jdou. Řešení těžších úloh si nechte na konec. 

4. Rozmyslete si, jak budete sledovat čas, který vám na řešení testu ještě zbývá – počítejte s tím, že ve třídě nemusejí být 
viditelné hodiny. Učitel vás upozorní na čas pouze jednou, a to až pět minut před koncem stanovené doby. 

Průběh testování pomocí papírových testů 

1. Před testem bude zařazena několikaminutová instruktáž, v níž vám učitel připomene nejdůležitější pokyny k řešení testu 
a ukáže způsob vyznačování odpovědí. Na konci této instruktáže bude prostor pro jakékoli vaše dotazy. 

2. Odpovědi zaznamenáváte buď přímo do testů, nebo do záznamových archů (ZA) či do pomocných listů (PL), které vám 
učitel před testováním rozdá. Na tabuli vám předvede způsob vyznačování odpovědí a způsob, kterým můžete 
vyznačené odpovědi změnit. Mějte na zřeteli, že nebudou-li vaše odpovědi vyznačeny stanoveným způsobem, mohou 
být odpovědi považovány za neplatné.  

Ukázka záznamového archu (ZA) ke stažení zde. 

https://www.scio.cz/download/skoly/stonozka/ZA_09/zaznamovy_arch_univerzal_2009_HH.pdf
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Ukázka pomocného listu (PL) ke stažení zde. 

Jak správně vyplňovat záznamový arch ke stažení zde. 

3. Podle instrukcí učitele vyplníte záhlaví ZA či PL (kód školy, označení třídy, číslo žáka v třídním výkazu, předmět, typ školy, 
jak dlouho se cizí jazyk učíte). Buďte při vyplňování identifikačních údajů pozorní a pečliví – chyba v kterémkoliv údaji 
může způsobit, že vaše výsledky nebudeme moci správně vyhodnotit. 

4. Na záznamový arch rozhodně nepište žádné poznámky ani jinak arch nepopisujte – cokoliv mimo vyznačených 
odpovědí ve čtverečcích může vážně zkomplikovat vyhodnocení vašich výsledků. Do zadání testu si naopak můžete dělat 
libovolné poznámky, pomocné výpočty apod. 

5. Učitel rozdá testy, které necháte ležet na lavici, aniž byste je otvírali či obraceli. Po vyzvání učitele na titulní stranu 
každého testu napíšete čitelně tiskacím písmem vaše jméno a příjmení. 

6. Jakmile budete mít všichni testy podepsané, učitel napíše na tabuli čas začátku doby vymezené na řešení testu a čas, kdy 
stanovená doba vyprší. Poté vás vyzve: „Můžete začít řešit úlohy v testu.“ Na tento pokyn můžete začít řešit úlohy. 

7. Pět minut před vypršením stanovené doby vás učitel upozorní: „Do konce stanovené doby zbývá 5 minut.“ Zkontrolujte 
si své odpovědi, nebo pokud ještě nejste na konci testu, prohlédněte rychle zbytek úloh, zda mezi nimi nejsou takové, 
které byste uměli rychle vyřešit. 

8. Jakmile stanovený čas vyprší, učitel vás vyzve: „Stanovený čas vypršel – odložte, prosím, psací potřeby.“ Pokud jste 
během řešení listy v testu poskládali jinak, než jak byly na začátku, vraťte test do původního stavu (titulní stránkou 
nahoru). 

9. Učitel vybere zadání a záznamové archy (pomocné listy) zvlášť – rozhodně nevkládejte arch ani pomocný list do zadání! 
Se zadáním neodevzdávejte ani papíry s poznámkami a výpočty. 

10. Zadání testů škola nikam neodesílá – po zadání odpovědí do počítačového programu vám je opět vrátí.  

Průběh testování on-line formou (na počítači) 

Před testem vás učitel seznámí s nejdůležitějšími pokyny k řešení testu. Svoje odpovědi na otázky zaznamenáváte přímo do 
testu prostřednictvím počítače. Učitel vám předvede způsob označování vámi vybrané odpovědi a způsob, kterým můžete 
svou odpověď změnit. Nakonec dostanete příležitost položit před testováním poslední dotazy. Testování na počítači je 
snadné a přehledné a jistě ho zvládnete bez větších potíží. Úlohy můžete řešit i na přeskáčku. 

Průchod testem si vyzkoušejte zde: www.scio.cz/demotest (žádná z úloh se ve skutečném testu neobjeví). 

Výsledky testování 

1. Po ukončení testování pomocí papírových testů škola převede vaše odpovědi do formy počítačové databáze (ručním 
přepisem do databáze) nebo zašle záznamové archy ke zpracování. Pokud škola sama zadává vaše odpovědi do 
databáze nebo pokud jste testovali on-line formou, může ihned vytisknout první výsledky – z nich je 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. Pokud jste zapisovali své odpovědi do záznamových archů, budete 
muset na výsledky počkat. 

2. Poté, kdy nám škola odešle výsledky k centrálnímu porovnání, a my výsledky zpracujeme, obdržíte informaci o tom, 
jakých výsledků jste v testech dosáhli ve srovnání s ostatními testovanými žáky. 

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.  

https://www.scio.cz/download/skoly/stonozka/skoly_stzs_instrukce_POMOCNY_LIST.doc
https://www.scio.cz/download/skoly/stonozka/skoly_stzs_instrukce_ZA.pdf
http://www.scio.cz/demotest
http://testovani.scio.cz/

