
ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ 

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj 

Do testování se zapojilo přes 13 tisíc žáků 9. roč. ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Testování 

probíhalo v oblastech: český jazyk, matematika, anglický jazyk a přírodní vědy (Ch, Fy, Bi). 

V rámci vzorku škol zapojených do projektu se naše škola ve všech oblastech testování 

dostala mezi 5 % nejlepších škol, totéž v rámci MSK. Pouze v dílčím testu z fyziky je percentil 

školy 94,7 v rámci všech zapojených škol a 94,12 v rámci MSK – viz tabulka: Škola. 

Podíváme-li se na výsledky jednotlivých tříd, tak se obě naše kvarty řadí v testech 

z matematiky, z českého i z anglického jazyka mezi 5 % nejlepších tříd v rámci ČR i MSK 

zapojených do testování. V testech z přírodních věd dosáhla relativně slabšího výsledku třída 

4.B v dílčích testech z fyziky (perc. 76,96) a chemie (perc. 90,65), naopak 4.A v dílčím testu 

z biologie (perc. 88,62) – viz tabulka: Třídy. 

Ve srovnání s výsledky loňských kvart došlo k největšímu relativnímu zlepšení v testu 

z českého jazyka, kde se průměrná úspěšnost žáků zvýšila o více než 5 %. V testu 

z matematiky, z anglického jazyka a z fyziky jsou výsledky srovnatelné s loňskými kvartami. 

V dílčím testu z chemie došlo naopak k poklesu průměrné úspěšnosti žáků o téměř 5 % a 

v testu z biologie dokonce o 8 %. 

Škola (seřazeno podle percentilů) 

Předmět Úspěšnost (%) Perc. ČR-9 Perc. MSK-9 

Matematika 60,14 97,79 98,04 

Český jazyk 78,36 97,57 96,08 

Anglický jazyk 85,53 97,56 96,08 

Biologie 68,97 96,47 96,08 

Chemie 58,97 95,14 96,08 

Fyzika 78,05 94,70 94,12 

 

Třídy 

Předmět Třída Úspěšnost (%) Perc. ČR-9 Perc. MSK-9 

Matematika 
4.A 62,70 98,78 100 

4.B 57,58 96,21 95,65 

Český jazyk 
4.A 78,56 97,16 97,83 

4.B 78,18 96,89 96,74 

Anglický jazyk 
4.A 87,47 98,78 98,91 

4.B 83,60 96,33 95,65 

Biologie 
4.A 65,95 88,62 94,57 

4.B 71,88 98,51 98,91 

Chemie 
4.A 62,39 97,70 100 

4.B 55,66 90,65 91,30 

Fyzika 
4.A 84,01 97,56 97,83 

4.B 72,29 76,96 72,83 

 


