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ŽÁKŮM 5. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Přijímací zkoušky nanečisto
Příprava na přijímací zkoušky a studium na ČAG
pro školní rok 2021/2022
Uchazečům o studium na gymnáziu jako každoročně nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací
zkoušky nanečisto. Tyto testy jsou vytvořené přímo pedagogy ČAG jako další zdroj pro přípravu
na jarní přijímací zkoušky.
Termín přijímacích zkoušek nanečisto:

středa 21. dubna 2021… distančně

Uchazeči o studium v osmiletém gymnáziu budou konat jednotnou přijímací zkoušku, přijímací
zkoušky nanečisto budou mít strukturu testů Cermat.
Délka jednotlivých testů
Matematika
85 minut… navýšeno
Český jazyk a literatura
70 minut… navýšeno
Uchazeči o studium ve čtyřletém gymnáziu budou konat školní přijímací zkoušku, přijímací
zkoušky nanečisto budou sestavené podle požadavků ke této zkoušce.
Délka jednotlivých testů
Matematika
30 minut
Český jazyk a literatura
30 minut
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou distanční formou.
Zadání testů (testový sešit a záznamový arch) obdržíte 21. 4. 2021 dopoledne mailem. Testy si
samostatně vyřešíte v čase, který vám bude vyhovovat. Následující den 22. 4. 2021 obdržíte
mailem klíč správného řešení (výsledky + bodování), kompletní vzorové řešení a komentáře
k jednotlivým úlohám.
Přihlášení ke zkoušce do pátku 16. dubna 2021 e-mailem na adresu cag@cag.cz. Prosíme
o uvedení:
• jména uchazeče,
• přihláška na zkoušku z českého jazyka nebo matematiky či obou,
• do osmiletého nebo čtyřletého gymnázia,
• e-mail, na který budeme posílat testy a následně řešení.
Zároveň prosíme do 16. 4. 2021 uhradit částku 100 Kč za jednu zkoušku (z ČJ nebo
matematiky), nebo částku 200 Kč za obě zkoušky (z ČJ a matematiky) na účet Českoanglického gymnázia s.r.o. vedený u ČSOB (č.ú. 106237073/0300), kde do zprávy příjemci
uvedete: jméno uchazeče, 8G (nebo 4G) a v případě jen jedné zkoušky také: ČJ (nebo M).
Přejeme Vám zodpovědnou, ale též příjemnou přípravu na budoucí studium.
pedagogové z Česko-anglického gymnázia

