
INFORMACE PRO UCHAZEČE KONAJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU TESTY 
SPOLEČNOSTI MATT A HURRY 
(pro uchazeče o studium 4letého gymnázia) 
 
 

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
 
Délka testu:  60 minut 
 
Charakter testu: test obsahuje uzavřené úlohy (s nabídkou možných řešení) i otevřené testové 

úlohy (žák řešení nevybírá z nabídky možných řešení, ale sám je tvoří) 
   test nemá charakter rychlostního testu  
   úlohy jsou odlišné náročnosti a od toho odvozené různé bodové hodnoty 
 
Záznam řešení:  do samostatného záznamového archu 
 řešení „nanečisto“ je možné do testového sešitu nebo na samostatný papír; 

hodnocen je pouze záznam řešení v záznamovém archu 
 
Komu je test určen:        50 % žáků 9. ročníků ZŠ s nejvyššími studijními předpoklady 
 
Předmět ověřování: test ověřuje pouze učivo dle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný 

stupeň ZŠ 
v testu nejsou obsažena témata (látka), která jsou ve škole obvykle probírána 
v druhém pololetí aktuálního ročníku základní školy 

 
Bodování:  bonifikace jednotlivých úloh není stejná 

bodová bonifikace úloh odpovídá jejich časové i věcné náročnosti 
bodová bonifikace je uvedena v testovém sešitu u každé úlohy 

   za chybné řešení se neudělují záporné body, ale 0 
   za neřešené úlohy se uděluje 0 bodů 
   část otevřených úloh umožňuje dílčí bodování (body za dílčí řešení úlohy)  
   test nemá stanovenou mezní hranici úspěšnosti 

maximální dosažitelný počet bodů v testu je uveden na 1. straně testového 
sešitu 

 
Kalibrace testů: testy jsou plně harmonizovány a vzájemně kalibrovány na základě rozsáhlých 

pretestů  
   testy nevyžadují ex-post harmonizaci výsledků  
 
Povolené pomůcky:  pouze psací potřeby, papír pro přípravu řešení nanečisto 
 
 
 

  



TEST Z MATEMATIKY 
 
Délka testu:  60 minut 
 
Charakter testu: test obsahuje uzavřené úlohy (s nabídkou možných řešení) i otevřené testové 

úlohy (žák řešení nevybírá z nabídky možných řešení, ale sám je tvoří) 
u části otevřených úloh je součástí řešení i zaznamenaný postup 

   test nemá charakter rychlostního testu  
   úlohy jsou odlišné náročnosti a od toho odvozené různé bodové hodnoty 
 
Záznam řešení:  do samostatného záznamového archu 
 pomocné výpočty či řešení „nanečisto“ je možné do testového sešitu nebo na 

samostatný papír; hodnocen je pouze záznam řešení v záznamovém archu 
 
Komu je test určen: 50 % žáků 9. ročníků ZŠ s nejvyššími studijními předpoklady  
 
Bodování:  bonifikace jednotlivých úloh není stejná 

bodová bonifikace úloh odpovídá jejich časové i věcné náročnosti 
   za chybné řešení se neudělují záporné body, ale 0 
   za neřešené úlohy se uděluje 0 bodů 
 část otevřených úloh umožňuje dílčí bodování (body za dílčí správné řešení 

úlohy) 
 pokud je u úlohy požadován záznam postupu jejího řešení, je úloha bez 

záznamu řešení vždy hodnocena 0 body (i když je její výsledek správný)  
   test nemá stanovenou mezní hranici úspěšnosti 

maximální dosažitelný počet bodů v testu je uveden na 1. straně testového 
sešitu 

 
Kalibrace testů: testy jsou plně harmonizovány a vzájemně kalibrovány na základě rozsáhlých 

pretestů   
   testy nevyžadují ex-post harmonizaci výsledků  
 
Povolené pomůcky:  psací a rýsovací potřeby, papír pro přípravu řešení nanečisto 

kalkulačka bez funkcí a možnosti programování 
 


