
 

e-testovanie JESEŇ 2018 

 

Anotácie testov pre žiakov základných škôl  

(Školské testovanie 26. 09. – 24. 10. 2018) 

 

Súbory  testovaní:   

ST_ZS_MAT_jesen2018 

ST_ZS_VUJ_jesen2018 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 5. ročník ZŠ s VJS aj VJM 

Test z MAT (MAT_ 5.roc.ZS_jesen2018) je vstupný test pre žiakov 5. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti 

a zručnosti z matematiky získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 20 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 1. Podľa zamerania sú úlohy z tematických okruhov v rámci 

vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika:  

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy – 6 úloh;  

Geometria a meranie – 6 úloh;  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika - 4 úlohy;  

Logika, dôvodenie, dôkazy – 4 úlohy.  

V teste sú použité rôzne typy úloh: úlohy s výberom odpovede/odpovedí 

z viacerých možností a úlohy s krátkou odpoveďou (doplňovanie čísla). 

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ  

Cieľom testu zo SJL (SJL_5.roc.ZS_jesen2018) pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry 

získané počas nižšieho sekundárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 2 východiskové texty, ku ktorým sa viaže 20 rôznych typov úloh s rozdielnou 

kognitívnou úrovňou. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 1, tematicky sú zastúpené všetky zložky SJL (čítanie a literárna 

výchova, jazyk, sloh a komunikácia, čítanie s porozumením).  

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



Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ 

Test z MJL (MJL_5.roc.ZS_jesen2018) je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti z maďarského jazyka 

a literatúry získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 4 východiskové texty, ku ktorým sa viaže 20 rôznych typov úloh s rozdielnou 

kognitívnou úrovňou. Všetky úlohy sú pripravené v súlade s výkonovým štandardom 

stanoveným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 1. Úlohy sú zamerané na: jazyk 

a komunikáciu (6 úloh), čítanie a literatúru (4 úlohy), čítanie s porozumením (10 úloh). 

V teste sú použité úlohy s výberom jednej správnej odpovede z ponúknutých možností, 

s krátkou odpoveďou, s doplnením odpovede, s výberom jednej alebo viacerých správnych 

odpovedí v riadku a zoraďovacie. 

Za správne vyriešenie testu môžu žiaci získať maximálne 20 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z matematickej gramotnosti pre 9. ročník ZŠ 

Cieľom testu z MG (MATGR_9.roc.ZS_jesen2018) pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky získané počas nižšieho 

sekundárneho vzdelávania v aplikačných úlohách. 

Test obsahuje 12 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 2, pričom v teste sú pomerovo rozdelené jednotlivé tematické okruhy 

v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.  

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

Žiaci potrebujú písacie potreby, kalkulačku, prehľad vzťahov a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ 

Cieľom testu zo SJL (SJL_9.roc.ZS_jesen2018) pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry 

získané počas nižšieho sekundárneho vzdelávania.  



Test obsahuje 3 spoločné obsahy, ku ktorým sa viaže 20 úloh s rozdielnou kognitívnou 

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

ISCED 2, tematicky sú zastúpené všetky zložky SJL (jazyk, literatúra, čítanie 

s porozumením).  

V teste sú použité úlohy s výberom jednej správnej odpovede z ponúknutých možností, 

s krátkou odpoveďou, s doplnením odpovede, s výberom jednej alebo viacerých správnych 

odpovedí v riadku a zoraďovacie. 

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testom zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 9. ročník ZŠ 

Test zo SJSL (SJSL_9.roc.ZS_pocuvanie_jesen2018) je určený pre žiakov 9. ročníka 

základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Test je zameraný na testovanie 

zručností  počúvania s porozumením, čítania s porozumením a jazykovej kompetencie 

v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2. 

Test obsahuje 20 úloh k 3 textom.  

Podľa zamerania sú úlohy zaradené do troch častí: Počúvanie s porozumením, Čítanie 

s porozumením, Literatúra a Jazyk a komunikácia.  

V teste žiaci budú riešiť úlohy na určenie pravdivosti a nepravdivosti tvrdení, úlohy s výberom 

odpovede zo štyroch možností a úlohy zamerané na doplňovanie slov na základe 

východiskového textu.  

K riešeniu test potrebujú žiaci slúchadlá, písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ 

Test z MJL (MJL_citanie_9.roc.ZS_jesen2018) je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským. Test je zameraný na testovanie zručností čítania 

s porozumením, literatúry a jazyka v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom 

pre ISCED 2. 

Test na čítanie s porozumením obsahuje 20 úloh k 2 textom, z ktorých je jeden umelecký 

a jeden vecný. 

Podľa zamerania sú úlohy v oboch testoch zaradené do troch častí:  Čítanie s porozumením, 

Literatúra a Jazyk a komunikácia. Žiaci budú riešiť dva typy úloh, a to otvorené 

s doplňovaním odpovedí a úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 



 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 


