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  Průběh testování  

INSTRUKCE PRO ŽÁKY  

VEKTOR 14. 9. – 27. 10. 2015  
 
Milé žákyně, milí žáci, 

v rámci projektu Vektor, realizovaného společností Scio, získáváte možnost absolvovat test obecných studijních předpokladů, 
testy z matematiky, českého, anglického a německého jazyka a test učebních stylů (pouze Vektor 1). Testování probíhá na 
začátku a na konci studia na střední škole a poskytuje vám i vaší škole objektivní informace o výsledcích vzdělávání 
a relativním posunu znalostí a dovedností. 

Úspěšné vyřešení testu je podmíněno především úrovní vědomostí a dovedností. Do jisté míry (pro mnohé nečekaně velké) je 
však ovlivněno i tím, jak kdo umí testy řešit – zda se dokáže v testu orientovat, rozvrhnout si postup atd. Vyhodnocením 
výsledků mnoha desítek tisíc žáků bylo prokázáno, že ti, kdo se mohli na testování připravit, dosahovali (při relativně stejných 
předpokladech) lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří možnost seznámit se s obecnými radami a pokyny neměli. Kromě 
popisu samotného testování vám proto v kapitole Průběh testování přinášíme i shrnutí důležitých instrukcí jak testy řešit, abyste 
dosáhli co největší úspěšnosti.  

Výsledky testů vám pomohou získat představu, kolik toho umíte, jen za předpokladu regulérního průběhu testování. Čím 
odpovědněji k testování přistoupíte, tím přesnější informaci o úrovni svých znalostí obdržíte. 

Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem dalším studiu. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

Škola provede testování v předem určeném termínu  pro realizaci projektu. Výběr testů z jednotlivých předmětů závisí na 
objednávce školy. Učitelé vám sdělí s předstihem, které testy, kdy a v kterou hodinu budete psát.  

V den testování: 

1. Před testem proběhne krátká instruktáž, v níž vám zadávající učitel připomene nejdůležitější pokyny k řešení testu.  

2. K řešení testů nebudete potřebovat žádné pomůcky kromě psacích potřeb (tužka, guma, pero) a listu vzorců pro test 
matematiky (pouze Vektor 4) – rozhodně ne slovník a kalkulačku. 

List vzorců je k dispozici zde: https://www.scio.cz/download/skoly/vektor/Ma_vzorce_2015_2016.pdf  

3. Doba na řešení testů:  

test čas na řešení testu 

český jazyk 45 minut 

matematika (základní/rozšířená varianta) 60/80 minut 

anglický jazyk - adaptivní test SCATE 45 minut - NUTNÁ SLUCHÁTKA 

německý jazyk 45 minut - NUTNÁ SLUCHÁTKA 

obecné studijní předpoklady 60 minut 

test učebních stylů (zdarma k Vektoru 1) dvě části, každá cca 30 minut 

 

4. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. Za chybně zodpovězenou úlohu, v níž máte na výběr z několika možností, se 
odečítá část bodu podle počtu nabízených možností. Tento postup eliminuje případné tipování. U doplňovacích, 
seřazovacích, otevřených a zařazovacích úloh se za špatnou odpověď žádná část bodu neodečítá. Pokud neumíte úlohu 
vyřešit, netipujte – pravděpodobnost, že vyberete špatnou odpověď, je téměř vždy větší než šance, že správnou odpověď 
uhádnete. Pokud tedy úlohu neumíte řešit, nechte ji bez odpovědi – žádný bod nezískáte, ale ani neztratíte. 

V případě Testu učebních stylů se jedná o dvě dotazníkové části, kde žádná odpověď není špatná. Vaše odpovědi Vám 
napomohou ke zjištění, zda upřednostňujete vizuální, zvukový nebo pohybový styl učení, a ke zjištění vaší  preference levé, či 
pravé hemisféry. 

5. Úlohy u matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů nemusíte řešit v pořadí, v jakém následují za sebou.  

6. K absolvování testu angličtiny a němčiny SCATE je nutné, aby každý testovaný žák měl sluchátka. V testu SCATE řešíte úlohy 
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v pořadí, jak následují za sebou. Testy jsou adaptivní – na základě vašich odpovědí vám aplikace pokládá další otázky. Test 
přesně stanoví vaši jazykovou úroveň a zařadí vás do odpovídající kategorie Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Díky absolvování testu zjistíte, zda vaše znalosti jazyka stačí na získání certifikátu (např. FCE), přijímací zkoušky na 
vysoké škole či na získání pracovní pozice. 

ELEKTRONICKÉ TESTY V APLIKACI SCIODAT 

Do aplikace na http://testovani.scio.cz/ se přihlásíte pomocí hesla, které vám vygeneroval a přidělil učitel, a vygenerovaného 
jména (hashe). Jak aplikace vypadá, jak se v testu pohybovat a vybírat odpovědi, či jak ukončit test si můžete vyzkoušet 
v demo testu na adrese: http://ib.scio.cz/Test?t=dovednosti-demo. 

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ 

Testování je doplněno dotazníkem. Dotazník vyplníte stejným způsobem jako test v aplikaci ScioDat. Předpokládaná doba 
k vyplnění dotazníku je cca 5 minut. Vyplněný dotazník odešlete kliknutím na tlačítko Ukončit, k jeho vyplnění se však můžete 
dodatečně vrátit. Přístup k dotazníkům je totožný jako k on-line testům a jejich vyplnění musí proběhnout v termínu testování. 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

Základní výsledky – počet správně a špatně vyřešených úloh uvidíte hned po testování. Výsledné zprávy naleznete nejpozději 
23. listopadu ve svém osobním profilu ve ScioDatu. Uschovejte si prosím přihlašovací údaje z testování.  

 

Přejeme vám úspěšné a bezproblémové testování!  


