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Vážení zájemci o aktivitu našeho gymnázia Přijímací zkoušky nanečisto,  

děkujeme vám za Váš zájem. V souladu s již zaslanými informacemi Vám zasíláme podrobné 

pokyny k organizaci testování. Tyto informace jsou současně zveřejněny a průběžně 

aktualizovány na webových stránkách školy www.gmk.cz. 

Pro uchazeče o studium jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují 

test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný 

jako u testů na přijímacích zkouškách. 

Organizační informace 

 Český jazyk a matematika – testy CERMAT 

 Termín: 28. ledna 2020 

 Místo konání: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o., z důvodu rekonstrukce 

fasády je přístup do budovy školy možný pouze z ulice 17. listopadu (hlavní vchod). 

 Sraz: 13:45 hodin ve vestibulu školy 

 Čas testování: 14.00 – 17.00 hodin 

 Vlastní rozřazení do testovacích skupin bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu školy, 

jednotliví zájemci o testování budou odvedeni do přiřazených tříd pořadatelskou 

službou. 

 Poplatek za testování ve výši 50,- Kč bude vybírán v hotovosti na místě. 

 

Časový harmonogram zkoušky: 

1. 14.00 – 14.15 – administrace (předání kódů, instrukce k testu, zodpovězení 

případných dotazů) 

2. 14.15 – 15.25 – didaktický test z matematiky (70 minut) 

3. 15.25 – 15.45 – přestávka (v ostré verzi je přestávka 50 minut) 

4. 15.45 – 16.00 – administrace (předání instrukcí, zodpovězení dotazů) 

5. 16.00 – 17.00 – didaktický test z českého jazyka a literatury (60 minut) 

 

Vlastní testy 

Obsah testů vychází z pilotního ověřování testů k přijímacím zkouškám pro rok 2020 

(CERMAT). 

http://www.gmk.cz/
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Pomůcky 

 Rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte 

gumovací pera. 

 Přezůvky s sebou. 

 

Ostatní 

 Doprovod žáků má možnost se seznámit s vybavením školy. 

 V průběhu testování je možné vznést dotazy na vedení školy týkající se zaměření školy, 

přijímacího řízení, učebních plánů apod. 

Co uchazeči testování získají? 

 Ověří si práci s testem podobným tomu u přijímací zkoušky. 

 Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají. 

 Mohou si vyzkoušet časovou náročnost průběhu zkoušky. 

 Poznají náročnost skládání zkoušky v cizím prostředí. 

 Zkušení vyučující matematiky a jazyka českého žákům podrobně vysvětlí nejen způsob 

práce s testem, ale i řešení jednotlivých úloh. 

 Doplní si informace a poznají, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky. 

 Seznámí se s vyučujícími, kteří jim budou zadávat „ostré“ přijímací zkoušky. 

 Mohou vyučujícím položit případné další dotazy o přijímacích zkouškách. 

    

  Těšíme se na Vás a na další spolupráci. 

 

 

Mgr. Pavel Mrva, 

ředitel 

 

 

  


