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Název předmětu:    Seminář z propedeutiky 
Zařazení v učebním plánu:   O8A, C4A, S6A 
      jednoletý volitelný předmět  

 

Cíle předmětu 
Příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu, zvládnutí testů TSP (test studijních 
předpokladů), OSP (test obecně studijních předpokladů) a test ze základů společenských věd 
(SCIO testy). 

Tematický plán 
 
Téma Tematický celek – téma 

I.  � kritické myšlení 
 

II.  � verbální myšlení 

III. � numerické (kvantitativní) myšlení  

IV. � symbolické myšlení 

V. � prostorová představivost 

VI. � analytické myšlení 

VII. � kulturní přehled 
 

VII. � společenskovědní přehled 
 

. 

Metodická doporučení 

• Práce s internetem (testy) 
 

Výstupy (kompetence) 

Kompetence k učení 
• vést žáky k poznání smyslu a cíle učení, ke kritickému posuzování dané problematiky,  

vyvozené závěry použít v praxi 
• naučit se získané poznatky propojovat do širších celků z různých vzdělávacích oblastí 

a vytvářet tak komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy 
 
Kompetence k řešení problémů 

• vést k využití vlastního úsudku, vlastní zkušenosti, samostatnosti při řešení,  
• naučit se vhodně argumentovat, hájit svoje řešení vhodnými prostředky, oponovat 

jinému názoru, převzít zodpovědnost za svoje řešení a rozhodnutí 
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Kompetence komunikativní 
• naučit se vhodně interpretovat hlavní myšlenku, uspořádat informace do systému, 

odlišit podstatné od nepodstatného, formulovat a vyjadřovat myšlenky v logickém 
sledu 
 

Literatura 
• Testy studijních předpokladů a základy logiky 1. díl (Kotlán Igor, Kotlán Pavel; 

Sokrates; 2008) 
• Testy studijních předpokladů a základy logiky 2. díl (Kotlán Pavel; Vittová Kateřina; 

Sokrates; 2004) 
• Jak se dostat na vysokou školu - Testy studijních předpokladů (Grulich Tomáš; Amos; 

2007) 
• Sada testů OSP (Scio; 2008) 
• Sada testů ZSV (Scio; 2008) 
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Časový a tematický plán 
Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka 

 
Předmět:             Seminář z propedeutiky 
Třída:   4. ročník, Oktáva 
Učitel:    
Školní rok:                                                                Počet hodin:   
    
 
 
Téma 
číslo Tematický celek – téma 

Hod Od – do 
 

Poznámka 

I.   testy TSP, OSP a ZSV 
kritické a verbální myšlení 
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

II.   testy TSP, OSP a ZSV 
kvantitativní a numerické myšlení 
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

III.   testy TSP, OSP a ZSV 
symbolické myšlení 
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

III. testy TSP, OSP a ZSV 
prostorová představivost  
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

IV. testy TSP, OSP a ZSV 
analytické myšlení 
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

V. testy TSP, OSP a ZSV 
kulturní přehled 
Vybrané kapitoly ze ZSV 

   

V Zastávce, dne        

  
 
 
 
        podpis vyučujícího       ředitel školy 
 
 


