proč objednat trénink
na přijímací zkoušky?

Informace pro rodiče

»» zjistíte, jaký je studijní potenciál vašeho dítěte
díky testu OSP
»» zjistíte, jak by vaše dítě uspělo u přijímaček
v porovnání s ostatními řešiteli testů
»» odhalíte mezery v češtině a matematice
»» testy vyvinuté podle přijímaček od CERMATu
»» seznámení s typy úloh jako jsou v testech
u státních přijímaček
»» správné odpovědi a postup řešení úloh v ČJ
a Ma
»» podrobné výsledky

Začněte s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ už teď.
Nabízíme vám on-line testování, díky kterému zjistíte, jaké
jsou šance vašeho dítěte na přijetí na preferovanou střední
školu již v 8. třídě. Letos nově vaše dítě v náhledu svého
vyřešeného testu z českého jazyka a matematiky najde
i postup správného řešení.

recept na zvládnutí
přijímaček?
důkladná příprava!

Přihláška na Trénink
na přijímací zkoušky
a objednávka doplňkových materiálů

Termín testování:

E-mail rodiče

2.–25. května 2018

Předměty:
Ma, ČJ – testy obsahují obdobné typy úloh a témata jako
státní přijímačky.
Testování je doplněno o test OSP (obecné studijní
předpoklady), díky kterému zjistíte, zda výsledky vašeho
dítěte odpovídají jeho studijnímu potenciálu.
Cena za testování:
130 Kč za trojici předmětů (ČJ, Ma, OSP)
Výsledky:
Od 11. 6. budete mít výsledky k dispozici v profilu žáka
v testovací aplikaci ScioDat (testovani.scio.cz). Získáte nejen
vyhodnocení, ale i porovnání s ostatními účastníky a postup
správného řešení.
Kromě testování lze také získat za zvýhodněnou cenu
přípravné materiály pro 9. třídu – tištěné sady testů
k procvičování. Ty můžete využít při další přípravě v příštím
školním roce.
Objednané sady zašleme do školy v průběhu června.
Pokud se rozhodnete, že se vaše dítě do testování zapojí,
odevzdejte prosím škole přihlášku, která je součástí
tohoto letáku. O dalším postupu vás budeme informovat
prostřednictvím školy.
Za společnost Scio
Michal Dorčák
garant www.testovani.cz

Třída

Jméno a příjmení žáka

objednávám
Testování (ČJ, Ma, OSP)

130 Kč

ano

ne

Malá sada testů

350 Kč

ano

ne

Velká sada testů

550 Kč

ano

ne

Cvičebnice

750 Kč

ano

ne

Kč

Přikládám
Částku k úhradě přiložte přímo k této přihlášce
a odevzdejte ve škole.

Podpis zákonného zástupce

Odevzdáním přihlášky udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a se
zasíláním obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

pro dlouhodobou a systematickou přípravu
na přijímací zkoušky

Předem děkujeme za vyplnění tohoto krátkého dotazníku.
Získaná data budou využita pro zpracování analýzy
výsledků.

stovky úloh z českého jazyka a matematiky s návodem řešení
procvičování typů přijímačkových úloh

procvičování látky na přijímací zkoušky

ideální v kombinaci se sadou testů Scio

„Když mne oslovili, abych spolupracovala
na Cvičebnici, byla jsem zaskočená a dojatá.“

1. Jakou známku dostalo vaše dítě v pololetí 8. třídy
z matematiky a českého jazyka?

Surikatka Katka

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ PŘÍPRAVA
na státní přijímací zkoušky na trhu

český jazyk

matematika

9
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stovky český jazyk
řešených úloh matematika

9. třída

2x test z matematiky a 2x test z českého jazyka
4 unikátní testy, které nenajdete v jiné sadě nebo produktu
vyhodnocení online po zadání výsledků na web

nepokračovat ve studiu

co když neznám odpověď?

Pokud vás do několika vteřin od přečtení zadání vůbec
nenapadá, jak úlohu řešit, máte dvě možnosti – můžete ji přeskočit a vrátit se k ní nakonec (v tomto případě
si ji v testu nějak výrazně označte), nebo rovnou hádat. Za chybnou odpověď nelze získat záporný počet
bodů, proto se hádání téměř vždy vyplatí.
uzavřené úlohy – hádat odpověď?

porovnání s vrstevníky a možnost výběru škol,
u kterých chcete znát svou šanci na přijetí

otevřené úlohy – hádat odpověď?
U otevřených úloh musíte odpověď vymyslet a napsat,
případně narýsovat. Hádání je zde o dost komplikovanější a rozhodující je, zda je u úlohy uvedeno u bodového hodnocení „max.“, nebo ne:
Typ „max. ? bodů“ – hádejte, pouze pokud vůbec neznáte správnou odpověď. Pokud znáte alespoň část
odpovědi, zbytek už nehádejte. V tomto typu úloh se
boduje i částečně správná odpověď. Naopak chybná
část se penalizuje.

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
PŘÍPRAVA

na státní přijímací zkoušky
NA TRHU
sady testů a cvičebnice

... trénink testů a úloh v papírové podobě

vyhodnocení
online

učí mě to a testuje mě to

... online kurzy a online testy na vašem počítači

+ porovnání s vrstevníky
i na vámi vybraných
školách

prezenční kurzy

... dlouhodobá příprava s lektorem i ve vašem městě

přijímačky nanečisto

ano,
již se připravujeme
ano, od prvního
pololetí
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český jazyk
matematika

taky se potřebuješ
rozkoukat?

Tolik možností...

3. Plánujete se s vaším dítětem v deváté třídě
připravovat na státní přijímací zkoušky?
Typ „? bodů“ – vždy hádejte, částečně správná odpověď se neuznává (nemáte co ztratit).

4 testy

ideální v kombinaci se Cvičebnicí, ve které najdete detailní postupy
řešení úloh z českého jazyka i matematiky

U uzavřených úloh je řešení v nějaké podobě již nabídnuté – stačí pouze vybrat, přiřadit, seřadit apod. U tohoto typu úloh se vyplatí hádat vždy, i když vůbec nevíte. Vždy je ale lepší před hádáním vyloučit možnosti,
které se vám zdají chybné nebo nepravděpodobné.
Zvýšíte tím šance na správné uhodnutí.

jiná SOŠ s maturitou

9
9
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v jakém pořadí úlohy řešit?

Úlohy jsou v testu z matematiky řazeny podle typu
látky, v testu z českého jazyka jsou víceméně na přeskáčku. Ani v jednom testu ale nejsou řazeny podle
obtížnosti nebo doby potřebné na vyřešení. Nemá
smysl tedy nějak přeskakovat – začněte řešit od začátku, ať na nějakou úlohu nezapomenete.

obchodní akademie

MALÁ

SADA TESTŮ

SOU bez maturity

STRATEGIE ŘEŠENÍ TESTŮ

... přijímačkový den nanečisto s podrobným vyhodnocením

ano, od druhého
pololetí

9 788074 301612

TŘÍDA

1. vydání z roku 2016/2017
s informacemi o změnách

ne

VELKÁ

SADA TESTŮ

STRATEGIE ŘEŠENÍ TESTŮ

4. Jakou formu přípravy na přijímačky pravděpodobně
využijete? Můžete zvolit i více možností.
V jakém pořadí úlohy řešit?

Úlohy jsou v testu z matematiky řazeny podle typu látky, v testu
z českého jazyka jsou víceméně na přeskáčku. Ani v jednom testu
ale nejsou řazeny podle obtížnosti nebo doby potřebné na vyřešení. Nemá smysl tedy nějak přeskakovat – začněte řešit od začátku,
ať na nějakou úlohu nezapomenete.

STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

4x test z matematiky a 4x test z českého jazyka
8 unikátních testů, které nenajdete v jiné sadě nebo produktu
vyhodnocení online po zadání výsledků na web

Co když neznám odpověď?
Pokud vás do několika vteřin od přečtení zadání vůbec nenapadá,
jak úlohu řešit, máte dvě možnosti – můžete ji přeskočit a vrátit se
k ní nakonec (v tomto případě si ji v testu nějak výrazně označte),
nebo rovnou hádat. Za chybnou odpověď nelze získat záporný
počet bodů, proto se hádání téměř vždy vyplatí.

U otevřených úloh musíte odpověď vymyslet a napsat, případně
narýsovat. Hádání je zde o dost komplikovanější a rozhodující je,
zda je u úlohy uvedeno u bodového hodnocení „max.“, nebo ne:

Jestli to mám projít všechno,
tak ani nevylezu z nory…

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
PŘÍPRAVA

budeme se učit z volně
dostupných zdrojů

Typ „max. ? bodů“ – hádejte, pouze pokud vůbec neznáte správnou odpověď. Pokud znáte alespoň část odpovědi, zbytek už nehádejte. V tomto typu úloh se boduje i částečně správná odpověď.
Naopak chybná část se penalizuje.
Typ „? bodů“ – vždy hádejte, částečně správná odpověď
se neuznává (nemáte co ztratit).

na státní přijímací zkoušky
NA TRHU
Sady testů a Cvičebnice

... trénink testů a úloh v papírové podobě

Učí mě to a Testuje mě to

... online kurzy a online testy na vašem počítači

využijeme přípravné
kurzy

Prezenční kurzy

... dlouhodobá příprava s lektorem i ve vašem městě

nic z uvedeného

Přijímačky nanečisto

... přijímačkový den nanečisto s podrobným vyhodnocením
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zvolíme tištěnou
přípravu

8 testů

ideální v kombinaci se Cvičebnicí, ve které najdete detailní postupy
řešení úloh z českého jazyka i matematiky

U uzavřených úloh je řešení v nějaké podobě již nabídnuté – stačí
pouze vybrat, přiřadit, seřadit apod. U tohoto typu úloh se vyplatí
hádat vždy, i když vůbec nevíte. Vždy je ale lepší před hádáním
vyloučit možnosti, které se vám zdají chybné nebo nepravděpodobné. Zvýšíte tím šance na správné uhodnutí.
Otevřené úlohy – hádat odpověď?

navštívíme přijímačky
nanečisto

porovnání s vrstevníky a možnost výběru škol,
u kterých chcete znát svou šanci na přijetí

zvolíme on-line
přípravu

Uzavřené úlohy – hádat odpověď?

9 788074 301643

1. vydání z roku 2016/2017
s informacemi o změnách

S A D A T E S T Ů S TÁT N Í P Ř I J Í M A C Í Z K O U Š K Y 9 . T Ř Í D A / 8 T E S T Ů

předmětové
doučování ve škole

český jazyk
matematika

vy jdete taky
na gympl?

VYHODNOCENÍ
ONliNE

+ porovnání s vrstevníky
i na vámi vybraných
školách

TŘÍDA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

běžná cena 850 Kč

6.9.2017 13:42:53

SOU s maturitou

TRÉNINK
NA JEDNOTNÉ

750 Kč

TŘÍDA

9 788074 301674
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průmyslová škola

»» přes 200 řešených úloh
»» výklad látky z češtiny
i matematiky
»» vysvětlení jevů i učiva
potřebného ke zvládnutí
přijímacích zkoušek

VHODNÉ
PRO INTENZIVNÍ
PŘÍPRAVU
NA PŘÍJÍMAČKY

Sady testů a Cvičebnice ... trénink testů a úloh v papírové podobě
Učí mě to a Testuje mě to ... online kurzy a online testy na vašem počítači
Prezenční kurzy ... dlouhodobá příprava s lektorem i ve vašem městě
Přijímačky nanečisto ... přijímačkový den nanečisto s podrobným vyhodnocením

2. Na jaký typ střední školy uvažujete přihlásit vaše dítě?
Vyberte alespoň dvě možnosti.
gymnázium

CVIČEBNICE

CVIČEBNICE

CVIČEBNICE přípravy na přijímací zkoušky

dotazník pro rodiče

MALÁ SADA TESTŮ
»» 2 testy z matematiky,
2 testy z češtiny
»» vyhodnocení on-line
a porovnání s ostatními
řešiteli
»» trénink zápisu odpovědí
do záznamového archu

ZMĚNY OPROTI
LOŇSKÉMU ROKU

Milí zákazníci, rádi bychom vás na tomto
přebalu informovali o dvou změnách,
ke kterým došlo až po vytištění přípravných
sad. Z důvodů ekologických i ekonomických
jsme se rozhodli hotové výtisky nevyhazovat
a o změnách vás informovat touto cestou.
Veškeré ostatní informace a náležitosti
zůstávají platné včetně toho, že Scio nemůže
garantovat, zda Cermat nezmění podobu
testů používaných na přijímací zkoušky.

matematika – čas řešení 70 minut

Cermat změnil časovou dotaci na test
z matematiky na státní přijímačky (náročnost
testu zůstala stejná). V publikaci máme
podle původních informací uvedeno
60 minut. Na testy z matematiky si tedy
vyhraďte 70 minut.

příprava pro 8. třídu
kde jste?
před přijímačkama se
stejně neschováte!

vyhodnocení odpovědí

Zjednodušili jsme vyhodnocení odpovědí.
Místo bodů 1–5 v kapitolce Postup
vyhodnocení vašich odpovědí (str. 9),
udělejte následující 3 kroky:
Přihlaste se do osobního profilu na
www.scio.cz/sady. Pokud profil nemáte,
zaregistrujte se.
Zvolte záložku příprava na přijímací zkoušky
a dále vyhodnocení sad.
Zadejte kód z vaší sady (naleznete na
barevném štítku na str. 3). Zpřístupní se vám
vyhodnocení všech testů v sadě.
Pozn.: Přihlašovat do osobního profilu se lze také z www.scio.cz
(tlačítko vpravo nahoře).
Při opakovaném přihlášení se vám v osobním profilu objeví záložka
sady, která vás přesměruje přímo do vyhodnocení. Kód ze sady už
znovu zadávat nemusíte.

24.7.2017 15:59:40

350 Kč
běžná cena 400 Kč

VELKÁ SADA TESTŮ
»» 4 testy z matematiky,
4 testy z češtiny
»» vyhodnocení on-line a
porovnání s ostatními
řešiteli
»» trénink zápisu odpovědí
do záznamového archu
ZMĚNY OPROTI
LOŇSKÉMU ROKU

Milí zákazníci, rádi bychom vás na tomto
přebalu informovali o dvou změnách,
ke kterým došlo až po vytištění přípravných
sad. Z důvodů ekologických i ekonomických
jsme se rozhodli hotové výtisky nevyhazovat
a o změnách vás informovat touto cestou.
Veškeré ostatní informace a náležitosti
zůstávají platné včetně toho, že Scio nemůže
garantovat, zda Cermat nezmění podobu
testů používaných na přijímací zkoušky.

maTEmaTika – čaS řEšENÍ 70 miNUT

Cermat změnil časovou dotaci na test
z matematiky na státní přijímačky (náročnost
testu zůstala stejná). V publikaci máme
podle původních informací uvedeno
60 minut. Na testy z matematiky si tedy
vyhraďte 70 minut.
VYHODNOCENÍ ODPOVěDÍ

Zjednodušili jsme vyhodnocení odpovědí.
Místo bodů 1–5 v kapitolce Postup
vyhodnocení vašich odpovědí (str. 9),
udělejte následující 3 kroky:
Přihlaste se do osobního profilu na
www.scio.cz/sady. Pokud profil nemáte,
zaregistrujte se.
Zvolte záložku příprava na přijímací zkoušky
a dále vyhodnocení sad.
Zadejte kód z vaší sady (naleznete na
barevném štítku na str. 3). Zpřístupní se vám
vyhodnocení všech testů v sadě.
Pozn.: Přihlašovat do osobního profilu se lze také z www.scio.cz
(tlačítko vpravo nahoře).
Při opakovaném přihlášení se vám v osobním profilu objeví záložka
sady, která vás přesměruje přímo do vyhodnocení. Kód ze sady už
znovu zadávat nemusíte.

20.7.2017 14:31:59

550 Kč
běžná cena 650 Kč

ČESKÝ JAZYK
a MATEMATIKA
+
jako bonus test OSP
ke zjištění studijního
potenciálu
vašeho dítěte

