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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TESTU
Při konání testu se řiďte instrukcemi dozorové komise a těmito pokyny, předejdete tím nepřesné
interpretaci Vašich odpovědí a případným sporům o jejich správnost.
Zcela deaktivujte mobilní telefony i jakákoli jiná komunikační zařízení, pouhé vypnutí vyzvánění
není dostačující. V opačném případě můžete být dozorující komisí vyloučen(a) z testu. Jakmile
dostanete zadání testu, proveďte (během minuty) jeho kontrolu: test má 50 otázek. Zkontrolujte, zda je
text testu dostatečně čitelný. Pokud Váš test obsahuje nějaké technické vady, okamžitě požádejte
dozorovou komisi o výměnu.
Pokyny k vyplňování odpovědního archu:
1. K vyhodnocení testu slouží pouze odpovědní arch, který je počítačově snímán a zpracováván
elektronicky, proto k jeho vyplňování přistupujte obezřetně a pečlivě dle pokynů, abyste předešel
(předešla) různým závadám. Odpovědní arch nepoškozujte a nepište na něj žádné poznámky.
2. Pro vyplňování číselných hodnot používejte písmo dle vzoru písma pro vyplnění.
3. V horní části archu najdete prostor pro vyplnění jména, názvu zkoušky (pole Předmět) a data.
4. Ve druhé části archu vpisujete číslo zadání a přidělený identifikátor (pole Č. přihlášky). Není
rozhodující, zda identifikátor vyplňujete zleva či zprava. Nesmíte však pole vyplnit uprostřed nebo
v čísle udělat mezeru.
5. Třetí část odpovědního archu tvoří prostor na vpisování odpovědí dle otázek v zadání.
Pokyny k vyplňování hlavičky zadání:
1. Do zadání vpisujete čitelně své jméno a svůj identifikátor (do pole Číslo přihlášky).
2. Každé zadání je jedinečné a má své číslo. Toto číslo, uvedené vpravo nahoře, je třeba přepsat do
odpovědního archu.
Práce s testem:
1. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut.
2. V zadání testu máte 50 otázek. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených.
Správnou variantu odpovědi vyznačte dle pokynu v hlavičce odpovědního archu. Za správnou
odpověď obdržíte 1 bod. Za chybnou odpověď je odečtena 1/4 bodu. Za žádnou odpověď,
strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů.
3. Poznámky, náčrty apod. můžete provádět pouze do zadání testu, nebude na ně ovšem brán zřetel,
i kdyby měly charakter odpovědi. Hodnocena je pouze odpověď řádně uvedená v odpovědním
archu.
Důležitá upozornění:
V průběhu práce není dovoleno opouštět své místo, používat jakékoli pomůcky, vyrušovat ostatní
účastníky testu, komunikovat s nimi, používat mobilní zařízení. Zabraňte možnému opsání Vašich
odpovědí. Na lavici je dovoleno mít pouze zadání testu, odpovědní arch, pokyny pro účastníky testu,
tužku a případně nápoj k občerstvení.
Po uplynutí stanoveného času odložte odpovědní arch a test před sebe na lavici a vyčkejte, než
dozorující tyto dokumenty od všech účastníků testu v místnosti sesbírají. Teprve na pokyn
dozoru smíte vstát a odejít z místnosti.

