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Důležité informace o přijímacích zkouškách:

Povinná písemná zkouška se skládá ze dvou částí:

• test studijních předpokladů (TSP) 
– 60 otázek v šesti subtestech (verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová 

představivost a kulturní přehled), doba na zodpovězení je 100 minut 
– zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce 
– u každé otázky je na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná 
– hodnocení: 1 bod za správnou odpověď, mínus ¼ bodu za chybnou odpověď, 0 bodů za žádnou odpověď
– pokud uchazeč podává přihlášky na více programů nebo více fakult, test skládá jen jednou 

• odborný test z biologie se základy chemie 
– 50 otázek, doba na zodpovězení je 60 minut, zadání testu je v češtině
– u každé otázky je na výběr ze 4 možností, z nichž je pouze a právě jedna správná 
– hodnocení: 1 bod za správnou odpověď, 0 bodů za nesprávnou odpověď (označení špatné varianty,

označení více variant včetně správné, neoznačení žádné varianty)
– úroveň odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia

Termín přijímací zkoušky (TSP i odborný test): typicky druhá polovina dubna

Možnosti prominutí přijímací zkoušky:

O prominutí přijímací zkoušky si může požádat uchazeč splňující jednu z následujících kombinací:

1)  prospěch a současně NSZ a současně jedna z motivačních aktivit

2)  prospěch a současně jedna z dvojice SOČ nebo olympiáda na úrovni celostátního kola

– prospěch: celkový průměrný prospěch ze 4 profilových předmětů nejvýše do 1,50 (povinně biologie +
chemie, další dva z předmětů: matematika, fyzika, zeměpis, informatika a anglický jazyk)

– NSZ: dosažení percentilu 80 % a výše v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské
verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národní srovnávací zkoušky

– motivační aktivity: olympiáda (krajské nebo celostátní kolo v některé ze dvou nejvyšších kategorií vědní
disciplíny související s programem), SOČ (krajské nebo celostátní kolo vědní disciplíny související
s programem), další aktivity související s programem; u olympiády nebo SOČ nelze uplatnit kolektivní
řešení

Termín pro žádost o prominutí přijímací zkoušky: typicky druhá polovina února

Podrobné informace:

https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni


