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E-Testovanie 9-2016 online aj offline forma 

TERMÍN 
TESTOVANIA 

 

 6. 4. 2016 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 

a s vyučovacím jazykom maďarským. 

CIELE TESTOVANIA 

 Získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa 

ZŠ (ISCED 2), 

 monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium 

(ISCED 3), 

 porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, 

 poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej 

verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností 

žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri 

skvalitňovaní vyučovania. 

TESTOVANÁ 
VZORKA 

 

 Žiaci 9. ročníka ZŠ certifikačných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským a maďarským (testy nie sú určené žiakom 

so zdravotným znevýhodnením vyžadujúcim špeciálnu 

úpravu). 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 

 Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou 

náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre 

žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. 

stupňa ZŠ. 

TESTOVANÉ 
PREDMETY 

 Matematika, 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 maďarský jazyk a literatúra, 

 slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

DOKUMENTY 
K TESTOVANIU 

 
 http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2016/ 

 http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9. 

VÝBER  
ADMINISTRÁTOROV 

 

 Pedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú v aprobácii testovaný 

predmet, 

 dvaja administrátori v testovacej miestnosti. 

SÚBOR 
TESTOVANIA 

 E-T9_ST_2016_6.4.2016 

TESTY 

 

 E-T9_2016_MAT_6.4.2016 

 E-T9_2016_SJL_6.4.2016 

http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2016/
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9


 E-T9_2016_MJL_6.4.2016 

 E-T9_2016_SJSL_6.4.2016 

ČASOVÉ TRVANIE 
TESTOVANIA 

 

 Matematika: 65 minút (vrátane 5 min. na zápis odpovedí do 

OH), 

 Vyučovacie jazyky: 65 minút (vrátane 5 min. na zápis 

odpovedí do OH). 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra: 55 minút (vrátane 5 

min. na zápis odpovedí do OH). 

NEPOVOLENÉ 
POMÔCKY 

 
 Mobilné telefóny, 

 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra. 

POVOLENÉ 
POMÔCKY 

 
 Písacie potreby (pero, ktoré píše namodro), 

 pomocné papiere pre matematiku (formát A4), 

 kalkulačka, 

 prehľad matematických vzťahov pre MAT. 

 

 
DOTAZNÍK PO  

TESTOVANÍ 
 

 Školský koordinátor vyplní dotazník spätnej väzby o počte 

testovaných žiakov, ktorý nájde  na webovej adrese: 

http://goo.gl/gleLEQ 

 

http://goo.gl/gleLEQ

