
Vážení riaditelia, pedagogickí zamestnanci
a IT administrátori škôl, vážení čitatelia,

som veľmi rada, že môžem pri príležitosti vydania 
tohto bulletinu potvrdiť, že elektronické certifikačné 
testovania E-MATURITA 2015 a E-TESTOVANIE 
9-2015 prebehli na vybraných certifikačných ško-
lách úspešne a že sme takto urobili ďalší dôleži-
tý krok pri zavádzaní elektronického testovania do 
škôl. Dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať 
všetkým riaditeľom a zamestnancom certifikačných 
škôl za ich angažovanosť a zodpovedný prístup pri 
príprave a realizácii generálnych skúšok a samot-
ných certifikačných testovaní na ich školách.
V našom projekte E-test však pokračujeme v ďal-
ších plánovaných činnostiach. Na obdobie do kon-
ca školského roku 2014/2015 pripravujeme novú 
etapu školských testovaní a tiež školenia, medzi 
ktorými významné miesto majú školenia k učiteľ-
skému testovaniu. Učiteľské testovanie umožní uči-
teľom vytvárať z úloh, ktoré poskytne banka úloh 

v systéme e-Test, vlastné, tzv. „učiteľské“ testy, kto-
ré môžu využiť v priebehu školského roka na prie-
bežné hodnotenie svojich žiakov. V nasledujúcich 
riadkoch prinášame dôležité informácie o učiteľ-
skom testovaní a o pripravovaných vzdelávaniach.
Veríme, že naše aktivity budú pre Vás inšpirujúce 
a prínosné. Informácie o nich budeme priebežne 
zverejňovať aj na webovej stránke www.etest.sk.

PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
                                 zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u

UČITEĽSKÉ TESTOVANIE 

K hlavným cieľom národného projektu Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na základných a stredných ško-
lách s využitím elektronického testovania (E-test) 
patrí zefektívnenie doterajšieho spôsobu overova-
nia vedomostí žiakov. K jeho realizácii prispieva aj 
tzv. učiteľské testovanie.
Popri skúšobných testovaniach („pilotovanie“ no-
vých úloh a testov) a certifikačných testovaniach
(E-Maturita 2015, E-Testovanie 9-2015) v nasledu-
júcej etape národného projektu už budeme môcť 
postupne poskytnúť zmluvným školám hotové úlo-
hy a testy na overovanie vedomostí a zručností 
svojich žiakov. 
Aby učitelia vedeli správne a samostatne testova-
cí systém e-Test na tento účel používať, pripravu-
jeme pre nich bezplatné školenie. Kým v predo-
šlom období sme sa prioritne zamerali na vzdeláva-
nie pedagogických pracovníkov certifikačných škôl 
(E-Maturita, E-Testovanie 9), v tomto období sa 
v prvom rade zameriame na vzdelávanie učiteľov 
necertifikačných škôl, pričom hlavnou témou ško-
lenia bude tzv. učiteľské testovanie.

INFORMAČNÝ BULLETIN
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VÝHODY UČITEĽSKÉHO TESTOVANIA

		spoľahlivý a objektívnejší spôsob hodnote-
  nia vedomostí a zručností žiakov 

		zrýchlenie prípravy na testovanie napr. pri 
  väčšom počte tried v danom ročníku

		odpadá tlač testov pre každého žiaka

	 archivácia vlastných testov

	 odpadá ponocovanie pri opravách písomiek

  rýchla spätná väzba pre žiaka

	 možnosť zvoliť uloženie hodnotenia testu do
  elektronickej žiackej knižky

  možnosť prenosu vlastných testov pri zmene 
  zamestnávateľa (školy)

	 možnosť využiť Školskú banku úloh v e-Teste 
  vo svojej praxi

Školská banka úloh bude bezplatne sprístupnená 
učiteľom zmluvných škôl.  V modernom, užívateľ-
sky priateľskom a softvérovo bezpečnom prostre-
dí, bude v závere projektu (november 2015) k dis-
pozícii viac než 30 tisíc úloh zo všeobecno-vzde- 
lávacích predmetov a 130 testov zo vzdelávacích 
oblastí a kľúčových kompetencií. Rôzne úrovne ná- 
ročnosti, umožnia prispôsobiť testovanie charakte- 
ru vyučovacej hodiny. Testové úlohy, ktoré vytvori- 
li v rámci národného projektu učitelia základných 
a stredných škôl, sú v súlade so Štátnym vzdeláva-
cím programom.

ŠKOLENIE UČITEĽOV
O UČITEĽSKOM TESTOVANÍ

V tomto školskom roku budeme organizovať pre 
učiteľov zmluvných škôl vzdelávanie zamerané na 
učiteľské testovanie v systéme e-Test.  Školenia sa 
budú konať v popoludňajších hodinách. Prvé ško-
lenia sa uskutočnia už koncom apríla v troch kraj-
ských mestách a neskôr aj v regiónoch.

Termíny
prvých školení o učiteľskom testovaní  

Školenie pre školiteľov a učiteľov

 29. a 30. 4. 2015 BRATISLAVA

 5. a 6. 5. 2015 BANSKÁ BYSTRICA

 12. a 13. 5. 2015 KOŠICE

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračné-
ho formulára http://goo.gl/ieH2ve (Počet účastní-
kov je vzhľadom k priestorovým kapacitám obme-
dzený.) O ďalších termínoch, miestach školení 
a spôsobe prihlasovania na ne Vás budeme infor-
movať na webovej stránke projektu www.etest.sk
v časti E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/UČITEĽ-
SKÉ TESTOVANIA – ŠKOLENIA (http://www.etest.
sk/ucitelske-testovania/), kde nájdete aj potrebné 
vzdelávacie materiály. 
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Sympatická „e-maturantka“ krátko pred skúškou dospelosti.                                   
(foto: OA Watsonova, Košice) a
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Častejšie na testovanie používať IKT

Už v roku 2011 z dotazníka, ktorý realizoval 
NÚCEM vyplynulo, že viac ako 80% opýta-
ných žiakov a učiteľov považuje elektronické 
testovanie za výhodnejšie oproti tradičnej pa-
pierovej forme preverovania vedomostí. Rov-
naké množstvo respondentov odporúča jeho 
častejšie precvičovanie.

Druhy testovaní v projekte

 Certifikačné  Necertifikačné 

 E-Maturita  (organizované NÚCEM-om)                 Školské (organizované NÚCEM-om)

 E-Testovanie 9 (organizované NÚCEM-om)    Učiteľské (organizované školou)

http://goo.gl/ieH2ve
http://www.etest.sk
http://www.etest.sk/ucitelske-testovania/
http://www.etest.sk/ucitelske-testovania/
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Čo získate na školeniach?

• zručnosť v práci s elektronickým systémom e-Test, 
v ktorom sa nachádza Školská banka úloh a v kto-
rom budete môcť žiakom vytvoriť alebo zadať sa-
motné testy, 

• dozviete sa, ako si zjednodušiť prípravu na hodinu 
a ako urýchliť vyhodnocovanie testov,

• zodpovieme Vaše otázky, vysvetlíme prípadné ne-
jasnosti, tak by sa Vám v novom systéme pracova-
lo jednoducho a komfortne, 

• poskytneme podklady vo forme grafických návodov 
a iných pomôcok, ktoré Vám uľahčia prácu v sys-
téme e-Test,

• prehľad počtu úloh a testov v Školskej banke úloh.

Program
školenia o učiteľskom testovaní

1. Úvod – stručne o projekte

2. Prístup do systému e -Test 10–15 min
  Školiace prostredie

3. Školská banka úloh 30 min
  Oboznámenie sa s typmi úloh
  – spustenie testu

4. Zostavenie testu 2 až 2,5 hod
 4.1. Predpis testu
  (hotový už z banky úloh)
 4.2. Zostavenie testu
  (vlastného z úloh v banke úloh)

5. Realizácia testovania 30 min
 5.1. Plánovanie termínu testovania
 5.2. Administrovanie testovania
  (dohľad nad e-testovaním, zmena  
  hesla a pod.)

6. Hodnotenie testovania 30 min

Školenie učiteľov o učiteľskom testovaní
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Školenia sú pre učiteľov bezplatné. Doprava a diéty (oprávnené preplatenie do výšky ces-
tovného verejnej dopravy, v prípade cesty vlakom cestovný lístok II. triedy) budú frekventantom 
preplatené podľa platnej legislatívy v zmysle cestovných náhrad. Nárok na preplatenie cestov-
ných náhrad vzniká len v prípade účasti na celej dĺžke trvania školenia.

Podrobnejšie informácie o bezplatnom vzdelávaní zameranom na učiteľské testovanie vám po-
skytnú naši pracovníci na e-mailovej adrese e-testovanie@nucem.sk.

http://e-testovanie@nucem.sk
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Už dnes máme v projekte vytvorený plánovaný 
počet úloh (je ich viac ako 30 tisíc). Časť z nich  
prešla schvaľovacím procesom a nachádza sa 
v Školskej banke. Ostatné podliehajú dôsled- 
nej kontrole (napr. pilotovaniu v skúšobnom 
testovaní, štatistickým analýzam, a recenzným 
posudkom), následne  ich zaradíme do da-
tabázy a sprístupníme učiteľskej verejnosti. 
V čase školení budú učiteľom k dispozícii 
už stovky úloh a testy, z viacerých vyučova-
cích predmetov a kľúčových kompetencií 
(pozri Tab. č. 1 a Tab. č .2). V ďalšom období 
pribudnú v Školskej banke aj úlohy  z ďalších 
vyučovacích predmetov.

• Vydáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, Bratislava, 851 07, www.nucem.sk, www.etest.sk
• Redakčný tím: Ing. Mária Grebeňová-Laczová - maria.grebenova@nucem.sk, Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.,

 PaedDr. Lucia Ficová, PhD., RNDr. Miroslav Repovský, Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.,
• Dizajn: Mgr. Timotej Kubiš • Grafická úprava: Jaroslava Gašparíková

Školská banka úloh bude obsahovať
úlohy zamerané na:

Vzdelávacie oblasti:

• Jazyk a komunikácia:
  SJL, MJL, SJSL, ANJ, NEJ, RUJ

• Človek a príroda: BIO, FYZ, CHEM 

• Človek a spoločnosť: DEJ, GEO, OBN

• Matematika a práca s informáciami:
  MAT, INF

 Kľúčové kompetencie:

• prírodovedná, matematická, čitateľská,

  finančná, štatistická gramotnosť

Tab. č. 1   (Aktuálny stav k 31. marcu 2015)

Úlohy v Školskej banke

Predmet Ročník Počet úloh 

Matematika 5 ZŠ 30

 1 SŠ 90

 4 SŠ 120

Slovenský jazyk 5 ZŠ 80

 9 ZŠ 80

 1 SŠ 120

Slovenský jazyk
a slovenská literatúra 9 ZŠ 40

 1 SŠ 40

Maďarský jazyk 5 ZŠ 40

 9 ZŠ 80

 1 SŠ 80

Anglický jazyk 9 ZŠ 40

 4 SŠ 133

Nemecký jazyk 2 SŠ 60

 4 SŠ 160

 1193

Tab. č. 2 (Aktuálny stav k 31. marcu 2015 

Testy v Školskej banke

Predmet Ročník Počet úloh 

Slovenský jazyk 8 ZŠ 40

Slovenský jazyk 2 SŠ 60

Matematika 8 ZŠ 30

Matematika 2 SŠ 30

Matematická gramotnosť 8 ZŠ 30

Matematická gramotnosť  5 ZŠ 35

Matematická gramotnosť 9 ZŠ 35

Matematická gramotnosť 1 SŠ 35

Matematická gramotnosť 4 SŠ 30

Čitateľská gramotnosť 5 ZŠ 35

Čitateľská gramotnosť 9 ZŠ 40

Čitateľská gramotnosť 1 SŠ 40

Čitateľská gramotnosť 4 SŠ 40

Anglický jazyk 9 ZŠ 46

Anglický jazyk 1 SŠ 44

Anglický jazyk 4 SŠ 60

Nemecký jazyk 1 SŠ 40

Nemecký jazyk 4 SŠ 60
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