
 

e-testovanie JESEŇ 2016 

 

Anotácie testov pre žiakov stredných škôl  

(Školské testovanie 10. 10. - 11. 11. 2016) 

 

Súbor  testovaní:  Testy_ISCED3_GYM_SS_jesen2016 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testu z čitateľskej gramotnosti zo SJL pre 1. – 4. ročník SŠ 

Cieľom testu (CITGR_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 testu Počúvanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 

ŠŠ 

Test na počúvanie s porozumením zo SJSL (SJSL_pocuvanie_ISCED3_jesen2016) je 

určený pre žiakov všetkých ročníkov gymnázií a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským. 

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

vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 20 úloh k 4 spoločným obsahom. Dva texty sú literárne, dva texty sú 

náučného charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy s výberom odpovede z troch alebo štyroch možností a úlohy 

dichotomické s rozdielnou kognitívnou úrovňou. Za správne vyriešený test môžu žiaci získať 

20 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

 

 

 



Anotácia k testom (T1, T2) z matematiky pre 4. ročník SŠ s vyučovacím jazykom 

slovenským aj maďarským 

Cieľom testov (MAT_T1_4.roc.SS_jesen2016, MAT_T2_4.roc.SS_jesen2016) určených 

pre žiakov pripravujúcich sa na externú časť maturitnej skúšky z matematiky je overiť 

vedomosti a zručnosti získané počas vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Test obsahuje 15 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade s Cieľovými požiadavkami na 

vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.  

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 k testu z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka stredných škôl 

Cieľom testu z prírodovednej gramotnosti (PRIGR_4.roc.SS_jesen2016) pre žiakov 4. 

ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským je overiť schopnosť žiakov 

využívať poznatky z oblasti prírodných vied v rozmanitých situáciách a riešiť úlohy z reálneho 

života a laboratórnej praxe na základe získaných vedomostí v  predmetoch  fyzika, chémia 

a biológia. 

Test obsahuje východiskové texty, obrázky, schémy a k nim celkovo 15 úloh. Všetky úlohy 

sú pripravené v súlade so s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED3– Štátny 

vzdelávací program. Situácie a kontext pre tvorbu úloh pokrývajú obsah hlavných oblastí 

fyziky, chémie, biológie, ale aj ich aplikácia do vedy, techniky a technológií.  

V testoch sú použité úlohy: výber z viacerých možností, doplňovanie textu/čísla, doplňovanie 

jednej/viacerých odpovedí v texte/tabuľke, zoraďovacie úlohy, úlohy typu pravda/nepravda, 

úlohy s krátkou odpoveďou (výpočet, slovná odpoveď). 

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, okrem písacích potrieb, kalkulačky a 

pomocného papiera.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte.  

 

Anotácia k testu z finančnej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka SŠ 

Cieľom testu z finančnej gramotnosti (FINGR_ISCED3_jesen2016) pre žiakov 4. ročníka SŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej 

gramotnosti získané počas vyššieho sekundárneho vzdelávania v aplikačných úlohách. 

Test obsahuje 15 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade s Národným štandardom 

finančnej gramotnosti.  

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



Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 


