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NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ – INSTRUKCE PRO ŽÁKY  

Ahoj, zdravíme tě ze Scio :) 

Právě jsi od školy získal/a přístup do Národního testování a je na tobě, jaké informace o svých znalostech 

získáš a jak k testování přistoupíš.  

Než se do toho pustíš, přečti si níže uvedené instrukce a podívej se na demo test. Zjistíš, jaké typy úloh tě 

čekají, jak vypadá průchod testem. Dosáhneš pak lepších výsledků než ti, kteří si instrukce nepřečtou a demo 

test nezkusí. Můžeš nám věřit, výzkumy to potvrzují.  

Jak tedy testování bude probíhat? Všechny potřebné informace najdeš v Průběhu testování. Držíme ti palce! 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

Škola připraví testování. Učitel/ka ti předá informaci, které testy, kdy a v kterou hodinu budeš vyplňovat, 

a předá ti nebo pošle přihlašovací údaje. Testy můžeš vyplňovat ve škole nebo doma na počítači, dle 

aktuální situace a podle rozhodnutí školy.  

1. K řešení testů nepotřebuješ žádné pomůcky, využít můžeš pouze psací potřeby (tužka, guma, papír).  

2. Každá úloha má jednu správnou odpověď. V některých úlohách se za chybu odečítá část bodu – to 

ztěžuje tipování. Pokud neumíš úlohu vyřešit, nehádej a nech ji bez odpovědi – žádný bod nezískáš, 

ale ani neztratíš. 

3. Ve všech testech pro 3. třídy jsou nahraná zadání (otázky) úloh. Pokud použiješ při testování sluchátka, 

můžeš si zadání úloh i poslechnout. 

4. Sluchátka nutně potřebuješ, pokud se chystáš vyplnit anglický jazyk SCATE pro 5., 6., 7. nebo 9. 

třídu, nebo poslech AJ pro 3. třídu. V testu SCATE řešíš úlohy v pořadí, jak následují za sebou. 

Nemůžeš úlohy přeskakovat a znovu se k nim vracet. Test se přizpůsobuje tvým odpovědím  

a vyhodnotí se, až bude přesně vědět, na jaké úrovni angličtiny jsi. Třeba zjistíš, že máš na získání 

certifikátu (např. FCE). 

5. Před začátkem testování se podívej na demo test, ve kterém se seznámíš se všemi typy úloh a zjistíš, 

jak se vybírají odpovědi a jak ukončíš test. 

TESTY NAJDEŠ V APLIKACI SCIODAT 

Do testovací aplikace sciodat.cz se přihlásíš pomocí hashe (přihlašovací jméno) a hesla, které ti předal/a 

učitel/ka. Test/y, které máš vyplnit, najdeš hned po přihlášení na úvodní stránce.  

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

První výsledky uvidíš hned po ukončení testu. Podrobné barevné zprávy i náhled, jak jsi test vyřešil/a, najdeš 

na tom samém místě, až ti škola dá vědět. Zatím si schovej přihlašovací údaje, budeš je ještě potřebovat.  

 

Držíme ti palce!  

https://ib.scio.cz/Test?t=NT3-TypyUloh-demo&_ga=2.116793926.1500184582.1584865921-4970894.1489048522
https://www.sciodat.cz/

