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Poznámky:  

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

gymnázií. 

2. Test z anglického jazyka A2 môžu použiť aj školy s vyučovacím jazykom 

maďarským, pokyny sú však iba v slovenskom jazyku. 

 

Anotácia k testu z matematickej gramotnosti pre 9. ročník ZŠ  

Cieľom testu z matematickej gramotnosti (T_MATGR_9.roc.ZS_jar2020) 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. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

Cieľom testu z prírodovednej gramotnosti (T_PRIGR_9.roc.ZS_jar2020) pre žiakov 9. 

ročníka ZŠ 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 10 úloh.  

 



Všetky úlohy sú pripravené v súlade so s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 2 

– 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 je 40 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z čitateľskej gramotnosti zo SJL pre 8. ročník základnej školy 

Cieľom testu z čitateľskej gramotnosti (T_CITGR_8.roc.ZS_jar2020) pre žiakov 8. ročníka 

základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským je overiť čitateľské zručnosti na úrovni 

faktických, konceptuálnych a procedurálnych poznatkov; overiť schopnosť identifikácie 

explicitných a implicitných informácií z textu; zafixovať schopnosť selektovať podstatné 

informácie; zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok obsiahnutých 

v prečítanom texte.  

Test obsahuje 2 ukážky, na ktoré sa viaže 20 rôznych typov úloh s rozdielnou kognitívnou 

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

nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Na vypracovanie testu žiaci majú 40 minút. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 8. ročník základnej školy  

Test z matematiky (T_MAT_8.roc.ZS_jar2020) je určený pre žiakov 8. ročníka ZŠ. 

Zastúpené sú v ňom vybrané tematické celky inovovaného ŠVP: Deliteľnosť; Počtové výkony 

s desatinnými číslami; Zlomky; Percentá; Kváder a kocka; Pomer; Priama a nepriama 

úmernosť; Kombinatorika. 

V teste je 15 úloh rôznej kognitívnej náročnosti.  

Žiaci potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie je 40 minút. 

 

 



Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník základnej školy 

Cieľom testu zo SJL pre žiakov 7. ročníka ZŠ (T_SJL_7.roc.ZS_jar2020) je overiť vedomosti 

a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 3 ukážky, ku ktorým sa viaže 20 rôznych typov 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 a čítanie s 

porozumením).  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie každého testu je 40 minút. 

 

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

Test zo SJSL (T_SJSL_9.roc.ZS_pocuvanie_jar2020) je určený pre žiakov 9. ročníka 

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

zručností  počúvania s porozumením, čítania s porozumením, jazykovej a literárnej 

komunikácie v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň ZŠ. 

Test obsahuje 20 úloh k 2 nahrávkam a 1 textu. 

Podľa zamerania sú úlohy zaradené do troch častí: počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením, jazyková a literárna 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. Za správne vyriešenie všetkých úloh môžu získať 20 bodov.  

K riešeniu prvej časti testu – Počúvanie s porozumením potrebujú žiaci slúchadlá. Počas 

riešenia testu môžu použiť písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z anglického jazyka, úroveň A2 pre 8. a 9. ročník základnej školy  

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni A2 je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka 

základných škôl. Test je zameraný na testovanie komunikačných činností a stratégií 

počúvania a čítania s porozumením a gramaticko-lexikálnej kompetencie v súlade s 

inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2. 

Test (T_AJA2_jar2020) obsahuje 14 úloh k 6 textom z nasledovných tematických okruhov: 

Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Človek na cestách, Vzdelávanie a práca, Voľný čas 

a záľuby, Obchod a služby a Vzory a ideály. 

Podľa zamerania sú úlohy v teste zaradené do troch častí.  



V časti Počúvanie s porozumením si žiaci vypočujú dve nahrávky a budú riešiť úlohu 

s výberom odpovede z troch možností a úlohu zameranú na priraďovanie obrázkov. Za 

správne vyriešené úlohy v časti Počúvanie s porozumením môžu žiaci získať maximálne 10 

bodov. V časti Gramatika a lexika budú žiaci riešiť dva typy úloh, a to úlohu zameranú na 

slovotvorbu a úlohu s výberom odpovede z troch možností. Za správne vyriešenie tejto časti 

testu môžu získať 10 bodov. V časti Čítanie s porozumením si žiaci prečítajú dva texty, v 

rámci ktorých budú riešiť úlohu zameranú na určenie pravdivosti a nepravdivosti tvrdení 

a úlohu doplňovanie slov do viet na základe východiskového textu. Za správne vyriešenie 

tejto časti testu môžu žiaci získať 13 bodov.  

K riešeniu prvej časti testov – Počúvanie s porozumením potrebujú žiaci slúchadlá. 

Čas na vypracovanie každého testu je 40 minút. 

 

 

 


