
e-vysledky:

Jméno (HASH):

Heslo:

Třída:

Škola:

Číslo v třídním výkazu:

32

Tvůj percentil 2016/17: 77

Relativní posun: 66

Skupinový relativní posun: 67

16

Tvůj percentil 2016/17: 59

Relativní posun: 51

Skupinový relativní posun: 52

40

Tvůj percentil 2016/17: 46

Relativní posun: 10

Skupinový relativní posun: 10

Vysvětlení pojmů:
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Relativní posun

Výsledky testu:
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Tvůj percentil 2012/13:

Tvůj percentil 2012/13:

Percentil

Tvůj percentil 2012/13:

Skupinový 

relativní posun

Vyjadřuje, kolik procent ostatních žáků jsi předstihl/a – čím je vyšší, tím je tvůj výsledek lepší. Můžeš si

ho představit jako příčku na žebříku, který je rozdělený na 100 příček a na každé z příček stojí stejně

úspěšní lidé. Percentil říká, na které příčce stojíš ty.

Vyjadřuje totéž co percentil, ale pouze ve skupině žáků s určitým společným znakem (např. víceletá

gymnázia, základní školy).

Je číslo v procentech, které udává míru zlepšení, nebo zhoršení v daném testu. Výpočet vychází

z hodnot percentilů v obou letech. Pokud u žáka dojde ke zlepšení, porovnává se rozdíl dosažených

výsledků s maximálním možným zlepšením (na percentil 100). Pokud u žáka dojde ke zhoršení,

porovnává se rozdíl dosažených výsledků s maximálním možným zhoršením (na percentil 0) a nabývá

záporných hodnot. 

Je číslo v procentech, které udává míru zlepšení, nebo zhoršení v daném testu. Výpočet vychází

z hodnot skupinového percentilu.

Výsledky testu:

Výsledky testu:

Porovnání výsledků, kterých jsi dosáhl/a při testování 

v letech 2012/13 až 2016/17 – tvůj RELATIVNÍ POSUN.

Skupinový 

percentil
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Tvůj percentil 2012/13: 

Tvůj percentil 2016/17: 

Relativní posun: 

Skupinový relativní posun: 

; 
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Tvůj percentil 2012/13: 

Tvůj percentil 2016/17: 

Relativní posun: 

Skupinový relativní posun: 

; 
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Tvůj percentil 2012/13: 

Tvůj percentil 2016/17: 

Relativní posun: 

Skupinový relativní posun: 

; 

 V průběhu 2. stupně se tvé výsledky v porovnání s ostatními žáky o hodně zlepšily. 

 V průběhu 2. stupně se tvé výsledky v porovnání s ostatními žáky o hodně zlepšily. 

 V průběhu 2. stupně se tvé výsledky v porovnání s ostatními žáky mírně zlepšily. 

Relativní posun (-100 až 100) / Percentil (0 - 100) 

Relativní posun (-100 až 100) / Percentil (0 - 100) 

Relativní posun (-100 až 100) / Percentil (0 - 100) 
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Ročník Test Percentil
Skupinový 

percentil
Čistá úspěšnost

Využití 

potenciálu

5. třída – 2012/2013

OSP (3598) 32 33 30

Český jazyk (3603) 16 16 15 -20

Matematika (3610) 40 41 16 5

Anglický jazyk - SCATE

řešení problémů
vztahy 

a komunikace

práce 

s informacemi

Dovednosti pro život začátečník začátečník průzkumník

7. třída – 2014/2015

OSP (1658) 25 25 27

Český jazyk (1680) 40 41 47 9

Matematika (1694) 59 59 41 26

Anglický jazyk - SCATE

řešení problémů
vztahy 

a komunikace

práce 

s informacemi

Dovednosti pro život

8. třída – 2015/2016

OSP (219) 49 49 57

Český jazyk (221) 46 46 48 -4

Matematika (221) 22 22 13 -23

Anglický jazyk - SCATE

Německý jazyk - SCATE

řešení problémů
vztahy 

a komunikace

práce 

s informacemi

Dovednosti pro život začátečník začátečník průzkumník

9. třída – 2016/2017

OSP (3532) 77 78 54

Český jazyk (3585) 59 60 45 -9

Matematika (3545) 46 47 26 -19

Anglický jazyk - SCATE celkem: A2 čtení: A2 poslech: A2

Německý jazyk - SCATE celkem: A2 čtení: A1 poslech: A2

Milá žákyně / Milý žáku, 

V písemných testech, které jsi absolvoval/a, se nedá zachytit všechno z tvých dovedností a schopností (testy

nedohlédnou k tobě do rodiny nebo do kroužku, aby zjistily, jak s ostatními spolupracuješ, hovoříš s nimi apod.).

Výsledky proto můžeš brát jako dobré východisko, jako radu, v čem se můžeš zlepšit. Je teď na tobě, aby ses

zamyslel/a, kde jsou tvé silné a slabé stránky a v jaké oblasti by ses chtěl/a rozvinout. 

držíš v rukou podrobný přehled výsledků, kterých jsi dosahoval/a v různých testech v průběhu celého 2. stupně.

Testování probíhalo od roku 2012/13 do roku 2016/17 a zúčastňovalo se ho v celé České republice přes 3 650 žáků.

U srovnávacích testů je v závorce uveden počet žáků, kteří z celkového počtu daný test vyplnili. Díky opakovanému

testování českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů v 5. a následně v 9. třídě jsme navíc stanovili tzv.

relativní posun (zda ses v rámci svých možností zlepšil/a, či zhoršil/a). Věříme, že ti výsledky testů poskytnou užitečný

pohled na to, co umíš a v čem se ještě můžeš zlepšit.

Tým společnosti Scio

Tvé výsledky za všechna testování

Přejeme ti hodně úspěchů při dalším studiu i v životě! 


