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ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY TESTOVANIA  

OFFLINE AJ ONLINE FORMA 

 
E-MATURITA 2020 

 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a  stredných 

školách s využitím elektronického testovania 

 
 
 
  



E-Maturita 2020 
offline aj online forma 

TERMÍNY 
TESTOVANIA 

 

 17. 3. 2020 SJL a MJL 

 19. 3. 2020  MAT (slovenská a maďarská verzia) 

CIEĽ TESTOVANIA 

 Overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré 

nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej 

časti maturitnej skúšky,  

 využiť moderný spôsob testovania – elektronické testovanie 

online aj offline formou. 

TESTOVANÁ 
VZORKA 

 

 Maturanti certifikačných stredných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským a maďarským (testy nie sú určené žiakom so 

zdravotným znevýhodnením vyžadujúcim špeciálnu úpravu). 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 

 
 Rozsah učiva je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi 

pre ISCED 3 (Štátny vzdelávací program a cieľové požiadavky). 

TESTOVANÉ 
PREDMETY 

 

 Slovenský jazyk a literatúra, 

 maďarský jazyk a literatúra, 

 matematika. 

MATERIÁLY 
K TESTOVANIU 

 http://www.etest.sk/e-maturita-2020/ 

VÝBER  
ADMINISTRÁTOROV 

 

 Pedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú v aprobácii testovaný 

predmet a nemali by to byť triedni učitelia testovaných žiakov.  

 Dvaja administrátori v testovacej miestnosti. 

SÚBORY 
TESTOVANIA 

 

 ST_E-Maturita_17.3.2020, 

 ST_E-Maturita_19.3.2020. 

NEPOVOLENÉ 
POMÔCKY 

 Pravítko, 

 mobilné telefóny a iné osobné elektronické zaradenia, 

 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra, 

 kalkulačka s grafickým displejom, kalkulačka, ktorá je súčasťou 

mobilného telefónu, 

 kalkulačka s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve,  

 programovateľná kalkulačka (pozrite aj špecifikáciu k testu 

z MAT). 

http://www.etest.sk/e-maturita-2020/


POVOLENÉ 
POMÔCKY 

 Písacie potreby (modré alebo čierne pero), 

 pomocné papiere pre všetky predmety (formát A4), 

 kalkulačka s numerickým displejom,  

 prehľad matematických vzťahov pre MAT (v slovenskom 

a maďarskom jazyku), 

 mapa klávesnice MJL, klávesové skratky MJL. 

DOTAZNÍK PO 
TESTOVANÍ 

 Školský koordinátor vyplní dotazník spätnej väzby o počte  

elektronicky testovaných žiakov, ktorý nájde  na webovej adrese: 

http://goo.gl/W9WjxR. 

 

http://goo.gl/W9WjxR

