
   
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
 

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY TESTOVANIA  
 

E-TESTOVANIA JAR 2020 
3. CYKLUS (JÚN 2020) 

 
Testy pre žiakov vybraných ročníkov 

základných škôl, stredných škôl 
a gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom 

 
ST_e-testy_ZS_JUN_2020 
ST_e-testy_SS_JUN_2020 

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a  stredných 

školách s využitím elektronického testovania  



E-testovania JAR 2020 – 3. cyklus (jún 2020) 

TERMÍN 

PRIHLÁSENIA 
A TESTOVANIA 

 prihlásenie od 1. 6. 2020 do 15. 6. 2020 do 8.00 h. 

 testovanie od 1. 6. 2020 do 15. 6. 2020 do 12.00 h. 

 termíny testovania si vyberá škola 

CIEĽ TESTOVANIA 

 sprístupniť žiakom testy z vyučovacích jazykov, matematiky, anglického 

jazyka, čitateľskej a matematickej gramotnosti pre precvičovanie 

a upevňovanie vedomostí, zručností a kompetencií  

SÚBOR TESTOVANÍ 

 ST_e-testy_ZS_JUN_2020 

 ST_e-testy_SS_JUN_2020 

CEĽOVÁ SKUPINA / 

NÁZVY TESTOV 

 

 žiaci 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským 

a maďarským: 

 T_MATGR_5.roc.ZS_MAJ2020_jun 

 žiaci 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským: 

 T_SJL_5.roc.ZS_MAJ2020_jun 

 žiaci 4. a 5. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským: 

 T_MJL_4.roc.ZS_MAJ2020_jun 

 žiaci 8. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským:  

 T_MAT_8. roc.ZS_jar2020_jun 

 T_CITGR_SJL_8.roc.ZS_jar2020_jun 

 žiaci 2. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským:  

 T_MAT_2.-4.roc.SS_MAJ2020_jun 

 žiaci 2. a  3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským: 

 T_SJSL_POCUVANIE_ISCED3_MAJ2020_jun 

 žiaci 1. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským:  

 T_CITGR_SJL_SS_jar2020_jun 

 žiaci 2. a  3. ročníka GYM a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií 

s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským:  

 T_AJB1_jar2020_jun 

 

Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 
 rozsah učiva je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre 

ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný 
testovaný predmet 



TRVANIE TESTU 
 40 minút (všetky okrem AJB1) 

 80 minút T_AJB1_jar2020_jun 

POMÔCKY 

 slúchadlá sú nevyhnutné pre testy: 

o T_SJSL_8.roc.ZS_MAJ2020_jun 

o T_AJB1_jar2020_jun 

o T_SJSL_POCUVANIE_ISCED3_MAJ2020_jun  

 kalkulačka  

o T_MAT_2.-4.roc.SS_MAJ202_jun 

 pri všetkých testoch môžu žiaci používať pomocné papiere a písacie 
potreby 

ORGANIZAČNÉ 

POKYNY 

http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/ 

 

http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/

