
e-testovanie JESEŇ 2016 

 

Anotácie testov pre žiakov stredných škôl 

(Vstupné testy 26. 9.  – 21. 10. 2016) 

 

Súbor  testovaní:  Vstupne testy_GYM_SOS_jesen2016 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry (čitateľskej gramotnosti) pre 1. – 4. 

ročník SŠ 

Cieľom testu (SJL_ISCED3_jesen2016) je overiť čitateľské zručnosti žiakov stredných škôl 

(gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá) s vyučovacím jazykom slovenským na úrovni faktických až 

metakognitívnych poznatkov, overiť zachytenie explicitných a implicitných informácií z textu, 

selektovanie podstatných informácií a tiež zistiť schopnosť integrácie a implementácie 

myšlienok obsiahnutých v prečítanom texte.  

Test obsahuje niekoľko textových ukážok – spoločných obsahov, ku ktorým sa viaže dokopy 

60 testových položiek reprezentujúcich rôzne typy úloh s rozdielnou kognitívnou úrovňou. 

Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 3.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 

Anotácia k testom čitateľskej gramotnosti zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry pre žiakov SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti zo SJSL (CITGR_SJSL_ISCED3_jesen2016) je určený pre 

žiakov všetkých ročníkov gymnázií, SOŠ a konzervatórií s vyučovacím jazykom maďarským. 

Test je zameraný na testovanie čítania s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 60 úloh k 6 spoločným obsahom. Tri texty sú literárne, tri texty sú nesúvislé, 

publicistického charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy 

s krátkou odpoveďou, úlohy na doplňovanie, priraďovanie, zaraďovanie, úlohy na 

usporiadanie tvrdení do správneho poradia) s rozdielnou kognitívnou úrovňou. Za správne 

vyriešený test môžu žiaci získať 60 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 



Anotácia k testom čitateľskej gramotnosti z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 

SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti z MJL (CITGR_MJL_ISCED3_jesen2016) je určený pre žiakov 

všetkých ročníkov gymnázií, konzervatórií a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Test je 

zameraný na testovanie čítania s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 60 úloh k 6 spoločným obsahom. Texty sú publicistického a náučného 

charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy 

s krátkou odpoveďou, úlohy na priraďovanie, zaraďovanie) s rozdielnou kognitívnou úrovňou. 

Za správne vyriešený test môžu žiaci získať 60 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 1. ročník SŠ 

Cieľom testu zo SJSL (SJSL_1.roc.SS_jesen2016) pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry získané na druhom stupni základnej školy.  

Test je zameraný na testovanie komunikačných kompetencií, čítania s porozumením 

a gramaticko-lexikálnej kompetencie v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 30 úloh k 4 spoločným obsahom. Dva texty sú literárne, jeden 

náučný/odborný, jeden je žiackou prácou (administratívny štýl). Žiaci budú riešiť úlohy 

rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy s krátkou odpoveďou, úlohy 

na doplňovanie, priraďovanie, zaraďovanie, úlohy na usporiadanie tvrdení do správneho 

poradia) s rozdielnou kognitívnou úrovňou. Za správne vyriešený test môžu žiaci získať 30 

bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 1. ročník SŠ  

Cieľom testu z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

(MAT_1.roc.SS_jesen2016) je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky po skončení 

základnej školy. 

Test obsahuje 30 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 2. Jednotlivé tematické okruhy učiva v rámci vzdelávacej oblasti 

Matematika a práca s informáciami v predmete matematika sú zastúpené nasledovne: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami – 4 úlohy 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy – 8 úloh 

Geometria a meranie – 8 úloh 



Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika – 7 úloh 

Logika, dôvodenie, dôkazy – 3 úlohy 

V testoch sú použité úlohy typu Single choice – výber z viacerých možností, jedna správna 

odpoveď – 13 úloh a  Fill – doplňovanie čísla – 17 úloh. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku, prehľad vzorcov a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte 

 

Anotácia k vstupnému testu z matematiky pre 4. ročník SŠ  

Cieľom testu z matematiky (MAT_vstupny_4.roc.SS_jesen2016) pre žiakov 4. ročníka SŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky  získané 

počas vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Test obsahuje 16 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3, pričom úlohy v teste sú pomerovo rozdelené nasledovne:  

Základy matematiky – 4 úlohy,  

Funkcie - 4 úlohy,              

Planimetria - 4 úlohy,                  

Stereometria - 2 úlohy,                  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika - 2 úlohy.                  

V teste sú použité úlohy s krátkou odpoveďou a s výberom odpovede z možností. 

Pri práci smú žiaci používať iba písacie potreby, pomocný papier, prehľad vzťahov 

a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie sa používať kalkulačka 

s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľná kalkulačka a kalkulačka 

s grafickým displejom. 

Čas na vypracovanie je 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia testu z anglického jazyka, úroveň A2, pre žiakov 1. ročníka SŠ  

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni A2 (AJA2_1.roc.SS_jesen2016) je určený pre 

žiakov 1. ročníka všetkých stredných škôl (gymnázií, ako aj stredných odborných škôl či 

konzervatórií).  

Cieľom daného testu je overenie toho, či žiaci počas štúdia na ZŠ zvládli obsah jazykovej 

úrovne A2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR) 

a získali tak predpoklady k osvojovaniu si jazykových zručností a stratégií vyššej referenčnej 

úrovne, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni B1 a B2 

v poslednom ročníku SŠ. 

Test úrovne A2 sa skladá z 11 textov obsahujúcich 23 ucelených úloh v E-teste, ktoré 

pozostávajú spolu zo 60 testových položiek (podobne ako testy externej časti maturitnej 

skúšky či obdobných certifikovaných testovaní). Úlohy v teste sú zaradené do 3 častí: 

počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie s porozumením a sú tematicky 

zamerané na okruhy v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.  



Pri riešení prvej časti testu – Počúvanie s porozumením – potrebujú žiaci slúchadlá.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 

Anotácia testu z anglického jazyka, úroveň B1, pre žiakov 3. ročníka GYM a 4. ročníka 

SOŠ 

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni B1 (AJB1_SS_jesen2016) je určený pre žiakov 

3. ročníka gymnázií a 4. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií.  

Cieľom daného testu je overenie toho, či žiaci GYM počas prvých dvoch ročníkov zvládli 

obsah jazykovej úrovne B1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre 

jazyky (SERR) a získali tak predpoklady na osvojovanie si jazykových zručností a stratégií 

vyššej referenčnej úrovne nevyhnutných pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni 

B2 v poslednom ročníku SŠ. V prípade žiakov SOŠ dáva test žiakom pri vstupe do 

maturitného ročníka spätnú väzbu o tom, či by už zvládli maturitu na danej úrovni, prípadne 

akým komunikačným stratégiám alebo jazykovým prvkom sa majú intenzívnejšie 

v poslednom ročníku venovať, aby maturitu naozaj úspešne absolvovali. 

Test úrovne B1 sa skladá zo 8 textov obsahujúcich 20 úloh v E-teste, ktoré pozostávajú 

spolu zo 60 testových položiek (podobne ako testy externej časti maturitnej skúšky). Úlohy 

v teste sú zaradené do 3 častí: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie 

s porozumením a sú tematicky zamerané na okruhy v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom.  

Pri riešení prvej časti testu – Počúvanie s porozumením – potrebujú žiaci slúchadlá.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 

Anotácia testu z nemeckého jazyka, úroveň A2, pre žiakov 1. ročníka SŠ 

Test z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni A2 (NJA2_1.roc.SS_jesen2016)  je určený 

pre žiakov 1. ročníka všetkých stredných škôl (gymnázií, ako aj stredných odborných škôl či 

konzervatórií).  

Cieľom daného testu je overenie toho, či žiaci počas štúdia na ZŠ zvládli obsah jazykovej 

úrovne A2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR) 

a získali tak predpoklady k osvojovaniu si jazykových zručností a stratégií vyššej referenčnej 

úrovne, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni B1 a B2 

v poslednom ročníku SŠ. 

Test úrovne A2 sa skladá z 11 textov obsahujúcich 28 ucelených úloh v E-teste, ktoré 

pozostávajú spolu zo 60 testových položiek (podobne ako testy externej časti maturitnej 

skúšky či obdobných certifikovaných testovaní). Úlohy v teste sú zaradené do 3 častí: 

počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie s porozumením a sú tematicky 

zamerané na okruhy v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.  

Pri riešení prvej časti testu – Počúvanie s porozumením – potrebujú žiaci slúchadlá.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 



Anotácia testu z nemeckého jazyka, úroveň B1, pre žiakov 3. ročníka GYM a 4. ročníka 

SOŠ 

Test z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni B1 (NJB1_SS_jesen2016) je určený pre 

žiakov 3. ročníka gymnázií a 4. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií.  

Cieľom daného testu je overenie toho, či žiaci GYM počas prvých dvoch ročníkov zvládli 

obsah jazykovej úrovne B1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre 

jazyky (SERR) a získali tak predpoklady na osvojovanie si jazykových zručností a stratégií 

vyššej referenčnej úrovne nevyhnutných pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni 

B2 v poslednom ročníku SŠ. V prípade žiakov SOŠ dáva test žiakom pri vstupe do 

maturitného ročníka spätnú väzbu o tom, či by už zvládli maturitu na danej úrovni, prípadne  

akým komunikačným stratégiám alebo jazykovým prvkom sa majú intenzívnejšie 

v poslednom ročníku venovať, aby maturitu naozaj úspešne absolvovali. 

Test úrovne B1 sa skladá zo 8 textov obsahujúcich 25 úloh v E-teste, ktoré pozostávajú 

spolu zo 60 testových položiek (podobne ako testy externej časti maturitnej skúšky). Úlohy 

v teste sú zaradené do 3 častí: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a čítanie 

s porozumením a sú tematicky zamerané na okruhy v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom.  

Pri riešení prvej časti testu – Počúvanie s porozumením – potrebujú žiaci slúchadlá.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 

 


