
MATURITNÍ TRÉNINK 
 

Společnost Scio připravila on-line testy z českého jazyka, matematiky, anglického a německého 

jazyka pro základní úroveň, vypracované na základě katalogů požadavků k MZ společnosti Cermat.  

 

Díky těmto testům se studenti seznámí s typy jednotlivých úloh, formou a strukturou testů, se 

kterými se setkali maturanti v loňském roce při státní maturitní zkoušce. Po absolvování Maturitního 

tréninku získají studenti okamžitou informaci o rozsahu svých znalostí. Vyhodnocení testů je totiž       

k dispozici ihned po jejich vyplnění. Přínosem pro studenty je usnadnění volby mezi cizím jazykem      

a matematikou a pomoc s odhalením slabších míst dříve než u „ostré“ státní maturity.  

 

Maturitní trénink probíhá ve dvou termínech – podzimním a jarním. Jeho cena je pouze 35 Kč za 

jeden on-line test z jednoho předmětu. 

Testování musí proběhnout v daném termínu, tj. podzimní 9. - 18. 11. 2011, jarní 20. - 29. 3. 2012. 

Den, čas a místo je zcela v kompetenci školy. Není nutné, aby všichni studenti absolvovali test 

najednou. Studenti si mohou testy udělat doma. Škola, jakožto administrátor, dostane přístup do 

všech testů, které potom rozdělí jednotlivým studentům. Každý student bude mít unikátní 

přihlašovací kód, pod kterým se mu zobrazí všechny testy, které má absolvovat (které si vybral        

a přihlásil). Pokud bude student chtít absolvovat test ve škole, bude po dohodě v odpoledních 

hodinách k dispozici naše PC učebna č. 340. 

Testování je pro studenty dálkového studia zcela dobrovolné. Zájemci o podzimní termín nemusí 

konat testy ze všech předmětů, ale pouze z toho – těch, o které mají zájem. 

 

Pokud jste se rozhodli absolvovat maturitní trénink: 

 přihlaste se do 3. listopadu v sekretariátu školy u paní Kunešové nebo 

pana Hlavatého 

 uhraďte cenu 35,- Kč za jeden on-line test z jednoho předmětu 

(vybranými fin. prostředky škola zaplatí Sciu)  

 uveďte, zda budete chtít test absolvovat z domova či ve škole 

 uveďte při přihlašování svou e-mailovou adresu, abychom Vám na ni 

mohli zaslat Váš unikátní přihlašovací kód 

 

Více informací se dozvíte na stránkách www.scio.cz/maturitni_trenink. 

 

V Mostě, 21. 10. 2011                                                                                                      Mgr. Alice Linková, ŘŠ 

http://www.scio.cz/

