
Desatero k písemné zkoušce: 
  

1.     Nezapomeňte doma pozvánku – je na ní 
uvedena adresa, budova a místnost, kde se 
zkouška koná (zmatené hledání po budově 
vám na klidu nepřidá.) Je lepší přijít 
s mírným předstihem. V případě, že 
pozvánku přece jenom zapomenete, 
zeptejte se nejprve na vrátnici nebo na 
studijním oddělení, kde se zkoušky konají. 
(Nikdo tam však v den přijímaček nemusí 
být.) 

2.     Přineste si své osobní doklady – při 
prezenci je třeba dokázat totožnost 
uchazeče. 

3.    Předem si dobře zjistěte, jaké pomůcky 
můžete používat a připravte si je, ať je 
nemusíte po ránu ve spěchu shánět. 
Vezměte si spolehlivé psací potřeby 
(raději víc – v nouzi je můžete někomu půjčit 
– budete mít pocit, že jste lépe připraveni) a 
všechny potřebné pomůcky. 

4.     Ničím se nerozptylujte a maximálně se 
soustřeďte – jakékoli „nezkouškové“ 
myšlenky snižují vaši šanci na úspěch. 

5.     Pokud vám při zkoušce nebude něco jasné, 
neptejte se souseda, ale pedagoga – 
komunikace se sousedem = podvod a 
obvykle vyhazov. 

6.     Neopisujte, spoléhejte jen na svoji paměť 
a na svůj rozum – odhalené opisování 
většinou znamená konec nadějí. 

7.     Nešiřte své vědomosti po okolí – mohli   
byste na to doplatit. Je jedno, kdo radí a kdo 
opisuje, zpravidla končí oba. 

8.     Důkladně si přečtěte zadání úkolů a 
otázek – pozor na chytáky a jazykové 
hříčky. 

9.      Nejprve zodpovězte ty otázky, kterým  
rozumíte a na které znáte odpověď, těžké a 
nejasné si nechte nakonec – bojujete 
hlavně s časem. 

10. Rozhodně neodevzdávejte test před 
časovým limitem, raději si jej ještě jednou 
pročtěte a zkontrolujte – budete klidnější, že 
jste na nic nezapomněli. 
  
  



  
Testem to nekončí 
  

   Pokud máte čas a podmínky to dovolí, 
poznamenejte si otázky, na které jste neznali 
odpověď. 

  Poznamenejte si též otázky špatně či nejasně 
formulované a odpovědi, které se vám zdály 
nesprávné. 

  Konzultujte své dotazy s autory otázek. Chyba 
totiž nemusí být nutně na vaší straně! 
  

  
 


