
PŘÍPRAVNÝ KURZ K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z ČJ A M  
 
Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z ČJ a M pro naše budoucí žáky čtyřletého a 
osmiletého gymnázia pořádá Sportovní gymnázium Plzeň ve spolupráci se vzdělávací 
agenturou TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. 
 
Výuka bude probíhat v učebnách Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 56. 

 

Kurz začíná ve středu 18. 1. 2023 a dále se koná ve dnech 1. 2., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 

22. 3. a 29. 3. 2023, vždy od 15:15 do 16:45 h. 

 

Termíny pro čtyřleté gymnázium (pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázia):  

Kurz začíná ve středu 18. 1. 2023 (ČJ i M) a dále se koná ve dnech 1. 2. 2023 (M), 8. 2. 2023 

(ČJ), 22. 2. 2023 (M), 1. 3. 2023 (ČJ), 8. 3. 2023 (M), 15. 3. 2023 (ČJ), 22. 3. 2023 (M) a 

29. 3. 2023 (ČJ), vždy od 15:15 do 16:45 h. 

 

Termíny pro osmileté gymnázium (pro žáky 5. tříd ZŠ): Kurz začíná ve středu 18. 1. 2023 (ČJ 

i M) a dále se koná ve dnech 1. 2. 2023 (ČJ), 8. 2. 2023 (M), 22. 2. 2023 (ČJ), 1. 3. 2023 (M), 

8. 3. 2023 (ČJ), 15. 3. 2023 (M), 22. 3. 2023 (ČJ) a 29. 3. 2023 (M), vždy od 15:15 do 16:45 h. 

 

 

Přihláška do kurzu a platba kurzovného bude provedena výhradně v agentuře TRIGON 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o., Koterovská 16, Plzeň. 

 

e-mail: trigon@trigon-cz.cz 

 

web: https://trigon-cz.cz/ 

 

telefon: 776 031 912, 377 440 447 

 

platba proběhne přes přihlášení na webových stránkách https://trigon-cz.cz/kurzy-a-

rekvalifikace/pripravne-kurzy-a-doucovani/  
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PROGRAM PŘÍPRAVNÉHO KURZU 

 

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM 

Český jazyk (18. 1., 8. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3. 2023) 

1. 45 minut – vstupní vzorový didaktický test a ukázka práce s didaktickým testem a zápis 

do záznamového archu 

2. dvouhodinovka – vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slov, 

předložky a předpony, zdvojené hlásky, velká písmena, pravopis + procvičování v konkrétních 

větách; didaktický test 

3. dvouhodinovka – kontrola vzorového didaktického testu, základní větné členy, rozvíjející 

větné členy, shoda přísudku s podmětem, pravopis, slova příbuzná + procvičování v 

konkrétních větách; didaktický test 

4. dvouhodinovka – kontrola vzorového didaktického testu, lidová slovesnost (rčení, přísloví, 

pranostiky), literární teorie, funkční styly, umělecký/neumělecký text, skládání textu, 

pravopis + procvičování na konkrétních textech; didaktický test 

5. dvouhodinovka – vzorový didaktický test a jeho kontrola 

Matematika (18. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3. 2023) 

1. 45 minut – vstupní vzorový didaktický test a ukázka práce s didaktickým testem a zápis 

do záznamového archu 

2. dvouhodinovka:   a. Zadání 1. vzorového zkušebního testu 

   b. Sbírka příkladů 

3. dvouhodinovka:  a. Kontrola a oprava 1. vzorového zkušebního testu 

b. Vzorové řešení příkladů, řešení příkladů ze sbírky 

4. dvouhodinovka:  a. Zadání 2. vzorového zkušebního testu 

5. dvouhodinovka:  a. Kontrola a oprava 2. vzorového zkušebního testu  

b. Řešení vzorových příkladů 

c. Dovysvětlení nejasností 

  



OSMILETÉ GYMNÁZIUM 

Český jazyk (18. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3. 2023) 

1. 45 minut – vstupní vzorový didaktický test a ukázka práce s didaktickým testem a zápis do 

záznamového archu 

2. dvouhodinovka – vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slov, 

předložky a předpony, zdvojené hlásky, pravopis + procvičování v konkrétních větách; 

didaktický test 

3. dvouhodinovka – kontrola vzorového didaktického testu, základní větné členy, shoda 

přísudku s podmětem, pravopis, slova příbuzná + procvičování v konkrétních větách; 

didaktický test 

4. dvouhodinovka – kontrola vzorového didaktického testu, lidová slovesnost (rčení, přísloví, 

pranostiky), literární teorie, umělecký/neumělecký text, skládání textu, pravopis + 

procvičování na konkrétních textech; didaktický test 

5. dvouhodinovka – vzorový didaktický test a jeho kontrola 

Matematika (18. 1., 8. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3. 2023) 

1. 45 minut – vstupní vzorový didaktický test a ukázka práce s didaktickým testem a zápis do 

záznamového archu 

2. dvouhodinovka:   a. Zadání 1. vzorového zkušebního testu 

   b. Sbírka příkladů 

3. dvouhodinovka:  a. Kontrola a oprava 1. vzorového zkušebního testu 

b. Vzorové řešení příkladů, řešení příkladů ze sbírky 

4. dvouhodinovka:  a. Zadání 2. vzorového zkušebního testu 

5. dvouhodinovka:  a. Kontrola a oprava 2. vzorového zkušebního testu 

b. Řešení vzorových příkladů 

c. Dovysvětlení nejasností 


