
Test studijních dovedností 
obsahuje pět úloh, z každé je možné získat maximálně 5 bodů, celkem tedy 25 bodů 

Ukázkové úlohy: 

1) sluchová paměť 

ČTENÉ INSTRUKCE 

První úkol ověřuje vaši paměť a schopnost soustředění. V další nahrávce uslyšíte 20 slovních spojení. Pokuste se jich co 
nejvíce přesně zapamatovat, nesmíte si nikam nic psát. Slova zazní pouze jednou. Následovat bude minutová přestávka 
vyplněná hudbou, po ní teprve dostanete pokyn k otočení zadání a začátku testu. Budete odpovídat na několik otázek, 
týkajících se slyšených slovních spojení. 

NAHRÁVKA (odkaz na vzorový soubor najdete v článku) 

PÍSEMNÉ ZADÁNÍ  

Několik úloh k nahrávce, například: „V nahrávce zaznělo několik slovních spojení popisujících hudební nástroje. Napište 
tato spojení.“ Za každé správně napsané získáváte 1 bod, maximálně 3 body. 

2) krátký slohový útvar – odpověď na jednoduchou otázku 

Proč se hlásíte na Arcibiskupské gymnázium? Odpovězte na otázku ve 4-5 větách, použijte alespoň 30 slov (předložky se 
nepočítají). 

Hodnotí se: dodržení rozsahu (4 nebo 5 vět, min. 30 slov) … 2 body, gramatická správnost (bez hrubých chyb) … 1 bod, 
správná větná stavba (podmět, přísudek, slovosled apod.) … 1 bod, logická návaznost textu … 1 bod. 

3) popis postupu 

Jak se ráno vypravujete do školy? Napište postup v pěti navazujících krocích, každý jednou celou větou.  
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Hodnotí se: úplnost postupu … 2 body, gramatická správnost (bez hrubých chyb) … 1 bod, správná větná stavba (podmět, 
přísudek, slovosled apod.) … 1 bod, návaznost jednotlivých kroků … 1 bod. 

4) tvoření slov z písmen 

Před sebou máte několik kartiček s písmeny. Vaším úkolem bude sestavit z nich slova. Počítají se pouze česká podstatná 
jména v prvním pádu jednotného nebo množného čísla, začínající malým písmenem (tedy ne vlastní jména) ve 
spisovném tvaru (uznává se tedy např. výška, nikoliv vejška, okno, nikoliv vokno). Každé písmeno můžete v jednom slově 
použít pouze jednou, nelze přidávat ani ubírat diakritiku. 

        

1. úkol: Podle uvedených pravidel sestavte z daných písmen různá slova s nejméně 4 písmeny (3 slova = 1 bod, 4 slova = 
2 body, 5 slov = 3 body). 
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2. úkol: Podle uvedených pravidel sestavte z daných písmen různá slova s nejméně 5 písmeny, jiná než v prvním úkolu (2 
slova = 1 bod, 3 slova = 2 body). 

5) vizuální paměť 

„Kimova hra“ – zapamatujte si obrázky. Na dobu 45 sekund uvidíte 12 obrázků. Snažte se jich co nejvíc zapamatovat 
a po uplynutí daného času zapsat, co jste viděli; předtím ještě musíte odpovědět na jednoduchou otázku. 

Příklad bodování: 12 … 5 bodů, 11-10 … 4 body, 9-8 … 3 body, 7… 2 body, 6 … 1 bod. Za špatnou odpověď na otázku nebo 
uvedený špatný obrázek -1 bod. Minimum za úlohu je 0 bodů. 

Příklad obrázků: 

 

 

 

Příklad otázky: Kolik je šest krát pět? 

 

 


