Tipy jak postupovat při přípravě na zkoušku
Na základě našich vlastních zkušeností při přípravě na zkoušku doporučujeme následující postup, který
by měl zvýšit Vaši úspěšnost u zkoušky. Tento návod platí pro všechny typy zkoušek. Obsah
jednotlivých kapitol je vždy přizpůsoben konkrétní certifikační zkoušce.
Najdete zde teoretickou a praktickou část, stejně jako u zkoušky. To vám pomůže při orientaci v
přípravě i u samotné zkoušky.
Pod záložkou
dílčími testy.

najdete jak celkový test, tak jednotlivé kapitoly se všemi otázkami a

Efektivní příprava po jednotlivých kapitolách
1) Doporučujeme projít všechny otázky v kapitolách - jsou rozděleny do teoretické části a
praktické části:

2) Po rozkliknutí dané kapitoly najdete všechny otázky, které se mohou v testu vyskytnout. Navíc
jsou rozděleny na otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi:

3) V části
je dole na obrazovce možnost
Můžete si
tedy libovolně zobrazit/skrýt co potřebujete. Pořadí otázek ani správných odpovědí se u
všech otázek v této kapitole nemění. V testech se pak pořadí otázek a odpovědí mění.
Doporučujeme si projít všechny otázky v dané kapitole bez zobrazení správných odpovědí a
vyzkoušet si svoji úroveň znalostí, a to dostatečně dopředu. Pokud jste si jisti všemi
odpověďmi, projděte si ostatní kapitoly/podkapitoly a následně si zkuste i celkový test
kvůli vyzkoušení časového limitu na zkoušce.
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Jednou týdně navíc naši IT specialisté analyzují a aktualizují několik milionů již
zodpovězených otázek v přípravných testech, a proto vám nabízíme skvělou pomůcku pro
orientaci v obtížnosti otázek. Obtížnost je uvedena pro Vaši jednodušší orientaci, na co se
zaměřit při přípravě, na škále

,

a

.

Vysvětlující texty u otázek – u složitějších otázek jsou uvedeny vysvětlující texty, aby bylo
jasné, z čeho jsou správné odpovědi odvozeny.
4) Pozor
v dané kapitole funguje tak, že se ze všech otázek v dané kapitole náhodným
výběrem vygeneruje stejný počet otázek, jaký bude v testu (tj. například pouze 5). Jedná se
tedy o dílčí test. Tato varianta je tedy zábavnější a přijatelnější než při procházení všech
otázek, ale doporučujeme ji až po projití všech otázek. Nemusíte totiž při spuštění testů
narazit na všechny otázky. Otázek je v každé kapitole celkem dost. Pořadí otázek v testu se
navíc mění, takže se nelze naučit, že např. pouze a) je správně.

Co dělat když se nestíháte připravit? Máte rádi pomůcky, které pomáhají?
V závěrečné fázi přípravy Vám nabízíme exkluzivní studijní materiál - pomůcku, která vám pomůže
soustředit se jen na to nejtěžší, co vás může potkat a zvýšit Vaši úspěšnost u zkoušky – RED 50.
Nemusíte se již věnovat všem otázkám, ale jen těm nejtěžším, což vám ušetří drahocenný čas. Celkem
se jedná o soubor 50:50:50, t.j. 150 nejtěžších otázek, ve členění jako u zkoušky.

RED 50 si můžete objednat přímo v e-learningu.
Doporučujeme se zaměřit zejména na ty části, které Vám nejdou, zejména pak na projití všech otázek
v každé kapitole teoretické části a v praktické části:

Obě tyto části jsou v testu hodnoceny 2 body, jsou složitější a mohou tedy být základem Vašeho
úspěšného složení zkoušky, navíc část obsahující případové studie se v testu hodnotí zvlášť. Otázky
s jednou odpovědí se dají projít rychleji a je pravděpodobné, že některé odpovědi již znáte. Sami
uvidíte, co Vám jde a co ne.

Na co nezapomenout na konec?
Na konec si projděte celkový test, abyste si vyzkoušeli jak je pro Vás takový test náročný na čas,
koncentraci i množství otázek.
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Hodně štěstí
Přejeme hodně sil a štěstí a věříme, že se Vám certifikace naostro povede. Pokud máte jakékoliv jiné
tipy nebo připomínky k tomuto návodu, napište nám na podpora@vectorcertifikace.cz
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