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ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

INSTRUKCE PRO ŽÁKY  

Ahoj, zdravíme tě ze Scio :) 

 

Právě jsi od školy získal/a přístup k testování čtenářské a matematické gramotnosti. Tyto testy jsi dělal/a 

už na podzim ve škole, a tak víš, jak si v gramotnostech vedeš: co ti jde a kde se můžeš zlepšit. Nyní si testy 

zopakuješ a zjistíš, zda jsi se během školního roku posunul/a, ověříš si svůj pokrok. Je na tobě, abys 

k testování i ve změněných podmínkách (testování z domova) přistoupil/a poctivě, jen tak získáš o svých 

dovednostech platné a vypovídající informace.  

Než se do toho pustíš, přečti si celé instrukce a podívej se opět na demo testy. Připomeneš si, jaké typy úloh 

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

a demo test nezkusí.  

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

Škola připraví testování a pošle ti přihlašovací údaje. Vzhledem k aktuální situaci budeš testy vyplňovat 

doma na počítači.  

1. Testování bude probíhat na stránkách www.svetgramotnosti.cz, přihlásíš se pomocí svých přihlašovacích 

údajů. 

2. Vyplňovat budeš dva testy. Test čtenářské gramotnosti a test matematické gramotnosti. Můžeš 

je řešit kdykoliv v období od 15 dubna do 15. května. 

3. Oba testy se přizpůsobují tvým odpovědím a zaberou 40–60 minut. Nemají přesně stanovený počet 

otázek, úlohy nemůžeš přeskakovat a znovu se k nim vracet. V průběhu testů se setkáš i s úlohami, 

které pro tebe budou hodně obtížné nebo naopak hodně jednoduché. Je to záměr testů, nenech se tím 

zmást. U otázky, která je pro tebe moc těžká, netipuj, ale přejdi k další. Pokud bys totiž náhodou 

odpověděl/a správně, test by ti nabídl otázku ještě těžší. Nic tím nezískáš, jen ztratíš čas a energii. Test 

se ukončí sám ve chvíli, kdy určí tvou úroveň gramotnosti. Každý test můžeš řešit v jiný den. 

4. K řešení testu nepotřebuješ žádné pomůcky. U testu z matematiky ti můžou pomoct psací potřeby 

(tužka, guma, papír) a kalkulačka. U některých úloh čtenářské gramotnosti je možnost poslechu zadání, 

ale pro řešení úloh sluchátka nejsou potřeba. Tato možnost je určena spíše mladším žákům. 

5. Před začátkem testování se podívej na demo test čtenářské gramotnosti i matematické 

gramotnosti. Vyzkoušíš si jednotlivé typy úloh i průchod testem.  

TESTY NAJDEŠ V APLIKACI SVETGRAMOTNOSTI.CZ 

Do testovací aplikace svetgramotnosti.cz se přihlásíš pomocí hashe (přihlašovacího jména) a hesla, které ti 

poslala škola. Test/y, které máš vyplnit, najdeš hned po přihlášení na úvodní stránce.  

http://www.svetgramotnosti.cz/
https://ib.scio.cz/Test?t=Ctenar2-demo&p=1#ix1
https://ib.scio.cz/Test?t=MG-demo
https://ib.scio.cz/Test?t=MG-demo
http://www.svetgramotnosti.cz/
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INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

K testu čtenářské gramotnosti patří i dotazník. Zobrazí se ti, jakmile ukončíš test. Vyplnění ti zabere maximálně 

10 minut a ukončíš ho tlačítkem Ukončit. 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

Výsledkem každého testu je tvoje individuální zpráva. Zobrazí se ti okamžitě po ukončení testu. Ve zprávě 

uvidíš informaci o tvé dosažené úrovni za každou hodnocenou oblast testu společně s návrhy pro tvůj další 

rozvoj. Najdeš zde i tipy na zajímavé knihy, deskové hry a aplikace. Více informací o těchto tipech najdeš na 

svetgramotnosti.cz v záložce Knihy a hry. 

 Schovej si přihlašovací údaje, budeš tak mít opakovaně přístup ke svým výsledkům. 

 

Držíme ti palce.  

http://www.svetgramotnosti.cz/



