
 

  

Přípravné aplikace a kurzy online 

 

Při přípravě na přijímačky nebo maturitu vám mohou pomoc různé kurzy nebo aplikace. 

Učení tím dostává jiný rozměr, je zajímavější a mnohdy i zábavnější. 

 

Na stránkách Cermatu zde https://cermat.cz/ naleznete testy a zadání k maturitě z minulých 

let. K přijímačkám zase testová zadání. Ideální na procvičování. 

 

Zde najdete přehled k přípravám na maturitu z češtiny. Od literatury a práce s textem až 

po pravopis a větný rozbor https://www.pravopisne.cz/2019/04/priprava-na-maturitni-

zkousku-didakticky-test/. 

 

Přípravné kurzy: 

Zdarma 

 Maturita z českého jazyka – zde se můžete pomocí testů připravit na didaktický test, 

písemnou práci i ústní zkoušku http://hrave.cz/#/homepage/homepage. 

 Online jazykové kurzy – aktuálně pro studenty zdarma! 

https://www.onlinejazyky.cz/?a_box=rej2kutw&a_cam=1 

 Online příprava k maturitě z češtiny, matiky, angličtina a němčiny. Zároveň zde 

najdete i online přípravu na přijímací zkoušky - https://www.edufix.cz/ 

 Na stránkách https://www.scio.cz/ najdete různé způsoby přípravy na přijímačky. 

K dispozici je online test zdarma. Poté placené tištěné sady testů nebo online příprava. 

 

Placené 

 Online přípravné kurzy k maturitě z češtiny, matiky a angličtiny – kurzy jsou 

placené http://www.onlinematurita.cz 

 Přijímačky nanečisto – zda si můžete zaplatit vyzkoušení celých přijímaček 

https://www.tutor.cz/prijimacky-nanecisto/ 
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Aplikace na učení: 

Všechny aplikace jsou k dispozici zdarma. 

Angličtina 

 Duolingo – https://cs.duolingo.com/ program na výuku angličtiny. Lze stáhnout i do 

mobilu. 

 Anglické gramatické cvičení – aplikace, ve které si můžete procvičovat anglickou 

gramatiku. Ideální jako příprava na didaktický test. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truatvl.englishgrammartest.dev&hl

=cs 

 WordBit Angličtina – aplikace slouží k procvičování slovíček. Slovíčka lze vybrat, 

jak podle úrovně angličtiny, tak dle oblasti. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wordbit.encs&hl=cs. 

 Speaky – v této aplikaci jde hlavně o jedno: Bavit se se skutečnými rodilými 

mluvčími. Na začátku si navolíte, jakými jazyky hovoříte, a které se chcete učit. Po 

registraci vás čeká rozřazovací test, který určí vaši úroveň jazyka, který si chcete 

zlepšit. Vyplníte základní informace o sobě a po pár minutách už můžete hledat 

parťáky na chatování. Na Speaky můžete procvičovat více než 110 jazyků! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appli.speaky.com 

 

Český jazyk 

 Česká gramatika – Každý den lze procvičovat gramatiku, můžete si dělat i testy. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.myteachercz&hl=cs 

 Český jazyk – literatura - Přehledné zpracování literatury dle období. Ideální 

k přípravě na maturitu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.svoboda.cjliteraturademo&hl=cs.  

 Literární termíny – přehled a vysvětlení různých  pojmů se kterými se v literatuře 

můžete setkat jako „alter ego“, „absurdní drama“, které se mohou hodit. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_892&hl=cs 

 

Matematika 

 Matematika Testy - Cvičení z matematiky – aplikace obsahuje rozsáhlé testy a 

cvičení z matematiky pro děti, studenty i dospělé, vhodné pro základní školu 1. až 9. 

třídu, střední školu a gymnasium. Pomůže vám zvládnout maturitu, přijímačky, 
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didaktický a SCIO test. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.math&hl=cs. 

 Příprava na přijímací zkoušky – v aplikaci naleznete úlohy pro přijímací zkoušky na 

střední školy. Aplikace nabízí kontrolu výsledků a zobrazení podrobného postupu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_appmagiccz.PNPZ&hl=c

s. 

 

Němčina 

 Deutsch Grammatik Test – aplikace k procvičování německé gramatiky. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.composapps.deutsch.grammatik.tes

t&hl=cs 

 Naučte se německy zdarma – obsahuje zábavné lekce němčiny, díky kterým si 

rozšíříte slovní zásobu, procvičíte gramatiku i výslovnost. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atistudios.italk.de&hl=cs 

 WordBit Němčina - aplikace slouží k procvičování slovíček. Slovíčka lze vybrat, jak 

podle úrovně němčiny, tak dle oblasti (jídlo, vztahy, rostliny,…) 

 Speaky – v této aplikaci jde hlavně o jedno: Bavit se se skutečnými rodilými 

mluvčími. Na začátku si navolíte, jakými jazyky hovoříte, a které se chcete učit. Po 

registraci vás čeká rozřazovací test, který určí vaši úroveň jazyka, který si chcete 

zlepšit. Vyplníte základní informace o sobě a po pár minutách už můžete hledat 

parťáky na chatování. https://play.google.com/store/apps/details?id=appli.speaky.com 
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