DOPORUČENÝ ROZVRH DNE
ZAČÁTEK: 9:00
9:00

Stáhnete si a vytisknete si testové materiály z matematiky i z českého
jazyka

INSTRUKCE + TIPY NA STRATEGII (M)
(15 MINUT)

Pustíte si videa se zadáním CERMAT
(nebo jen pročtete instrukce)
a videa s tipy na testovou strategii.

MATEMATIKA – TEST
(70 MINUT)

Vyřešíte test z matematiky.

9:15

10:25

přestávka 10 minut

10:35

PROSTOR NA OPRAVENÍ ZÁZNAMOVÝCH
ARCHŮ DLE VZORU, ZADÁNÍ BODOVÁNÍ DO
ŽEBŘÍČKU (15 MINUT)

10:50

MATEMATIKA – VÝUKA
(60 MINUT)

Dle vzorově vyplněného a obodovaného
archu si opravíte svůj záznamový arch. Díky
podrobným instrukcím pochopíte bodování
jednotlivých úloh, což je pro úspěch
u zkoušky velmi důležité.
Zadáním bodového výsledku do systému
získáte porovnání se stovkami dalších
účastníků.
Pustíte si videorozbor celého testu.

11:50
přestávka 10 minut

12:00

INSTRUKCE + TIPY NA STRATEGII (ČJ)
(15 MINUT)

Pustíte si videa se zadáním CERMAT
(nebo jen pročtete instrukce)
a videa s tipy na testovou strategii.

ČESKÝ JAZYK – TEST
(60 MINUT)

Vyřešíte test z českého jazyka.

12:15

13:15
přestávka 10 minut

13:25

PROSTOR NA OPRAVENÍ ZÁZNAMOVÝCH
ARCHŮ DLE VZORU, ZADÁNÍ BODOVÁNÍ DO
ŽEBŘÍČKU (10 MINUT)

13:35

ČESKÝ JAZYK – VÝUKA
(60 MINUT)

Dle vzorově vyplněného a obodovaného
archu si opravíte svůj záznamový arch. Díky
podrobným instrukcím pochopíte bodování
jednotlivých úloh, což je pro úspěch
u zkoušky velmi důležité.
Zadáním bodového výsledku do systému
získáte porovnání se stovkami dalších
účastníků.

Pustíte si videorozbor celého testu.

14:35

DOBROVOLNÝ
PROSTOR PRO
POMOC S UČIVEM:

KONEC: 14:35

Když vám bude cokoli nejasné, rádi vše dovysvětlíme. Stačí se
přes poskytnutý odkaz připojit k webináři.

od 16:00

od 16:30

MATEMATIKA
ONLINE WEBINÁŘ

ČESKÝ JAZYK
ONLINE WEBINÁŘ

(MIN. 30 MINUT PROSTOR
PRO OTÁZKY)

(MIN. 30 MINUT PROSTOR
PRO OTÁZKY)

Tento rozvrh je doporučený, pokud preferujete model test – test – výuka – výuka, klidně můžete pořadí bloků
upravit dle svých potřeb. Všechny materiály vám zůstanou přístupné, webináře budou nahrané. Nemusíte tedy
nutně kurz absolvovat o víkendu..

