
Celkový výsledek - volba střední školy

celkem odpovídalo žáků 16 071

z toho žáků základních škol 15 728

tvoje správné odpovědi 40

tvoje chybné odpovědi 7

vynechal/a jsi 13

splnil/a jsi test na 66,7 %

Vynikáš v části porovnávání hodnot, více by ses měl/a zaměřit

na číselné operace, kam spadají úlohy s procenty, slovní úlohy,

úlohy s geometrickými obrazci a úlohy s neznámou veličinou.

Je zde zapotřebí pružná orientace v zadaných informacích

a schopnost aplikace jednoduchých poznatků, ale nejsou

nutné žádné hlubší znalosti matematiky. 

Chceš vědět, jaké jsou tvé silné stránky? Vyzkoušej si test na

https://www.scio.cz/stredoskolaci/silne-stranky.asp.

V testu jsi dopadl lépe než průměrný žák základních škol

a průměrný žák škol ve tvém okresu.

Tvůj celkový průměrný percentil dosažený

v jednotlivých testech je 71 a spadá do

pásma 50 – 74, které odpovídá výsledkům

uchazečů hlásících se na méně náročná

gymnázia, obchodní akademie a průmyslové

školy. Chceš se zlepšit?

Zkus přípravu na státní přijímací zkoušky na

www.scio.cz/prijimacky.

V testu OSP jsi předstihl/a 90 % ostatních žáků. Když vezmeme v úvahu jen základní školy, byl/a jsi lepší než 91 % žáků těchto škol. Tvůj 

výsledek je v rámci všech testovaných žáků vysoce nadprůměrný.

Součástí elektronických výsledků je náhled řešeného testu, správné odpovědi, tipy na přípravu a podrobnější zpráva jazykového testu SCATE, pokud jsi 

ho absolvoval/a.
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Národní testování 9/ 2016 TESTOVÁNÍ 

Držíš v rukou výsledky Národního testování, které připravila společnost www.scio.cz, s.r.o. Spolu s tebou se ho na podzim 2016 zúčastnilo 
v celé České republice 16 300 žáků 9. tříd.  
Jde o výsledky jednoho testování, proto je ber jako orientační, nenech se jimi ani uchlácholit, ani odradit. Ber je jako dobré východisko, 
jako radu, v čem se můžeš zlepšit. 
Výsledky jsou důležité i pro tvou školu, pomáhají zlepšovat práci učitelů a upravovat výuku tak, aby ti šla co nejlépe a více tě bavila.  
 

Přejeme mnoho úspěchů v cestě za dalším vzděláním, 
společnost Scio 

obecné studijní předpoklady | český jazyk | matematika 90 | 76 | 47 
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  slovní zásoba 

  orientace v textu 

  analýza informací 

  orientace v grafu a tabulce 

  orientace v obrázku 

  porovnávání hodnot 

  číselné operace 

Percentil v tvé zprávě znamená, kolik procent ostatních žáků jsi svým výsledkem předstihl/a. 
Průměrný percentil je průměrný výsledek všech tří testů.  CO JE PERCENTIL 

VÝSLEDKY ZA ČÁSTI TESTU 
(KOLIK PROCENT ŽÁKŮ JSI PŘEDBĚHL/A) 
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Tvůj výsledek 

Průměr gymnázia 

Průměr průmyslovka 

Průměr obchodka 

Průměr ostatní SOŠ 

Průměr učiliště s maturitou 

Průměr učiliště 

Průměr nehlásí se na SŠ 



celkem odpovídalo žáků 16 269

z toho žáků základních škol 15 893

tvoje správné odpovědi 23

tvoje chybné odpovědi 9

vynechal/a jsi 8

splnil/a jsi test na 57,5 %

celkem odpovídalo žáků 16 237

z toho žáků základních škol 15 863

tvoje správné odpovědi 10

tvoje chybné odpovědi 7

vynechal/a jsi 13

splnil/a jsi test na 33,3 %

celkem odpovídalo žáků 8 431

tvůj celkový výsledek (úroveň): A2

tvůj výsledek v části poslech (úroveň): A2

tvůj výsledek v části čtení (úroveň): A2

celkem odpovídalo žáků 2 617

tvůj celkový výsledek (úroveň): A1

tvůj výsledek v části poslech (úroveň): A1

tvůj výsledek v části čtení (úroveň): A2

V testu jsi dopadl podobně jako průměrný žák základních škol

a průměrný žák škol ve tvém okresu a podobně jako průměrný

žák se stejnou známkou z matematiky.

Žáci s podobným výsledkem v testu OSP, jako máš ty, dopadli

v testu z matematiky lépe – z toho lze soudit, že máš

předpoklady své výsledky ještě zlepšit.

Vynikáš v části nestandardní aplikační úlohy a problémy, více

by ses měl/a zaměřit na rovinné útvary - velikost úhlu, obsah a

obvod trojúhelníka a čtyřúhelníků, délka kružnice, obsah

kruhu, typy úhlů, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta.

Prostorové útvary - krychle, kvádr, válec (vlastnosti, objem,

povrch, síť).

Více na www.scio.cz/onlinekurzy.

V testu z českého jazyka jsi předstihl/a 76 % ostatních žáků. Když vezmeme v úvahu jen základní školy, byl/a jsi lepší než 78 % žáků těchto 

škol. Tvůj výsledek je v rámci všech testovaných žáků nadprůměrný.

V testu jsi dopadl podobně jako průměrný žák základních škol

a průměrný žák škol ve tvém okresu a podobně jako průměrný

žák se stejnou známkou z českého jazyka.

Žáci s podobným výsledkem v testu OSP, jako máš ty, dopadli

v testu z českého jazyka podobně – z toho lze soudit, že

pracuješ dobře a v rámci svých možností.

V testu z matematiky jsi předstihl/a 47 % ostatních žáků. Když vezmeme v úvahu jen základní školy, byl/a jsi lepší než 48 % žáků těchto škol. 

Tvůj výsledek je v rámci všech testovaných žáků průměrný.

Vynikáš v části mluvnice, více by ses měl/a zaměřit na práci

s textem a jeho interpretaci (např. formulování hlavní

myšlenky textu, klíčová slova). Nauč se rozpoznávat literární

útvary a typické prostředky literárního jazyka. 

Nejvíce ti pomůže čtení http://svetgramotnosti.cz/Knihy.

   ČESKÝ JAZYK 

   MATEMATIKA 
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  mluvnice 

  sloh a komunikace 

  literatura a čtenářská 
gramotnost 
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  číslo a proměnná 

  geometrie v rovině a prostoru 

  nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 

  závislosti, vztahy a práce s daty 

VÝSLEDKY ZA ČÁSTI TESTU 
(KOLIK PROCENT ŽÁKŮ JSI PŘEDBĚHL/A) 

VÝSLEDKY ZA ČÁSTI TESTU 
(KOLIK PROCENT ŽÁKŮ JSI PŘEDBĚHL/A) 
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ANGLICKÝ  JAZYK 
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NĚMECKÝ JAZYK 


