
Anotácie testov pre žiakov SŠ 

e-testovanie JAR 2020  

(6. –  30. 4. 2020) 

 

Súbory  testovaní:   

ST_SS_GRAM_JAR_2020 

ST_SS_CJ_JAR_2020 

  

Poznámky:  

1. Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov osemročných 

gymnázií. 

2. Test z anglického a nemeckého jazyka môžu použiť aj školy s vyučovacím 

jazykom maďarským, pokyny sú však iba v slovenskom jazyku. 

 

Anotácia k testu zo štatistickej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka SŠ  

Cieľom testu (T_STATGR_1.roc.SS_jar2020) je monitorovať úroveň štatistickej gramotnosti 

žiakov. 

Test obsahuje 30 úloh, z toho je 5 otvorených úloh s doplnením odpovede do textu, 23 

uzavretých s výberom odpovede z niekoľkých ponúkaných možností a dve úlohy na 

zoraďovanie možností. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie je 90 minút. 

 

 

Anotácia k testu z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským 

Cieľom testu (T_FINGR_2.roc.SS_jar2020) je monitorovať schopnosť žiakov využívať 

poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom 

zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

Test je zostavený tak, aby obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedal 

Národnému štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2. 

V teste sú väčšinou úlohy otvorené s doplnením odpovede do textu a uzavreté s výberom 

odpovede z ponúkaných možností. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie je 40 minút. 



 

Anotácia k testu z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl 

Cieľom testu z prírodovednej gramotnosti (T_PRIGR_SS_jar2020) pre žiakov 3. a 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 čitateľskej gramotnosti zo SJL pre 1. – 4. ročník SŠ 

Cieľom testu (T_CITGR_SJL_SS_jar2020) z čitateľskej gramotnosti pre žiakov stredných 

škôl je overiť čitateľské zručnosti na úrovni faktických až procedurálnych poznatkov, overiť 

zachytenie explicitných a implicitných informácií z textu, schopnosť selektovať podstatné 

informácie a zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok obsiahnutých 

v prečítanom texte.  

Test obsahuje 3 ukážky – spoločné obsahy, na ktoré sa viaže po 10 rôznych typov 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 40 minút.  

 

 

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

SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti z MJL (T_CITGR_MJL_SS_jar2020) je určený pre žiakov 2. a 3. 

ročníka 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 30 úloh k 3 spoločným obsahom. Texty sú publicistického a náučného 

charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností a úlohy s krátkou 

odpoveďou s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

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

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia testu z anglického jazyka, úroveň B1, pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 

3. ročníka SOŠ 

Test (T_AJB1_jar2020) z anglického jazyka na jazykovej úrovni B1 je určený pre žiakov 2. 

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

Cieľom daného testu je overenie do akej miery žiaci zvládli obsah jazykovej úrovne B1 

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

Test úrovne B1 sa skladá zo 7 textov (z toho 3 nahrávky), na ktoré sa vzťahujú jednotlivé 

úlohy. 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 platným Štátnym 

vzdelávacím programom. Počet úloh je 27, celkový počet položiek je 53. 

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

riešení testu môžu v prípade potreby použiť písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie každého testu je 80 minút. 

 

Anotácia k testu z nemeckého jazyka, úroveň B1, pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 

3. ročníka SOŠ 

 

Test (T_NJB1_jar2020) z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni B1 je určený pre žiakov 2. 

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

Test je zameraný na testovanie komunikačných činností a stratégií počúvania s 

porozumením v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 14 úloh k 3 textom z nasledovných tematických okruhov: Multikultúrna 

spoločnosť, Mládež a jej svet a Ľudské telo, starostlivosť o zdravie.  

V teste si žiaci vypočujú tri nahrávky a budú riešiť úlohu s výberom odpovede zo štyroch 

možností, úlohu s výberom odpovede z troch možností a úlohu na doplnenie slov do textu. 

Za správne vyriešené úlohy môžu žiaci získať 20 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú slúchadlá. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 


