
Od 21. septembra 2015 otvárame testovací priestor v e-Teste všetkým školám, pričom môžu využiť 
nasledujúce testy: 

 

Pre stredné školy 
 
 

Predmet 

 
 

Ročník 

Čas 
potrebný  
na riešenie 
testu 

 
 

Názov testu 

Funkčná 
gramotnosť 

2., 3. ročník 
SŠ 

45 minút Funkčná gramotnosť_ september_2015_ISCED3 
–2., 3.ročník_45 minút 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

maturanti 90 minút Slovenský jazyk a literatúra pre maturantov_ 
september_2015_ISCED3 – maturanti _90 minút 

Matematika maturanti 120 minút 
Matematika pre maturantov_A_ 
september_2015_ISCED3 – maturanti_120 minút 

Matematika maturanti 120 minút 
Matematika pre maturantov_B_ 
september_2015_ISCED3 – maturanti _120 minút 

Matematika 2. ročník SŠ 45 minút Matematika_ september_2015_ISCED3 - 2.ročník_45 
minút 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

2. ročník SŠ 45 minút 
Slovenský jazyk a 
literatúra_september_2015_ISCED3 – 2.ročník_45 
minút 

Človek a 
spoločnosť 

2, 3 ročník 
SŠ 

45 minút Človek a spoločnosť_september_2015_ISCED3 –2., 
3.ročník_45 minút 

Slovenský jazyk a 
slovenská 
literatúra 

2. ročník SŠ 
s VJM 

45 minút 
 

Slovenský jazyk a slovenská 
literatúra_september2015_ISCED3_2.ročník_45 minút 

Maďarský jazyk a 
literatúra 

2. ročník SŠ 
s VJM 

45 minút Maďarský jazyk a literatúra_september_2015_ISCED3_2. 
ročník_45 minút 

Anglický jazyk 
3. ročník SŠ 
2., 3. ročník 

gym 
45 minút   Anglický jazyk, jazyková úroveň B1 

Nemecký jazyk 
 

3., 4. ročník 
SŠ a gym 

45 minút   Nemecký jazyk, jazyková úroveň B1 

 

Pre základné školy 
 
 

Predmet 

 
 

Ročník 

Čas 
potrebný 
na riešenie 
testu 

 
 

Názov testu 

Funkčná 
gramotnosť 

6., 7., 
8.ročník 

45 minút Funkčná gramotnosť_ september_2015_ISCED2 – 6., 
7., 8.ročník_45 minút 

Matematika 9.ročník 60 minút Matematika T9_ september_2015_ISCED2 – 
9.ročník_60 minút 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

9.ročník 60 minút Slovenský jazyk a literatúra T9_ 
september_2015_ISCED2 – 9.ročník_60 minút 

Matematika 6.ročník 45 minút Matematika_ september_2015_ISCED2 – 6.ročník_45 minút 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

6.ročník 45 minút Slovenský jazyk a literatúra_ 
september_2015_ISCED2 – 6.ročník_ 45 minút 

Slovenský jazyk a 
slovenská 
literatúra 

9. ročník ZŠ 
s VJM 

45 minút 
Slovenský jazyk a slovenská 
literatúra_september 2015_ISCED2_9. 
ročník_45 minút 

Maďarský jazyk a 
literatúra 

9. ročník ZŠ 
s VJM 

45 minút Maďarský jazyk a literatúra_september_ISCED2_9. 
ročník_45 minút 



 
 Plánovanie termínu a času testovania v termíne od 21.9.2015 do 30. 9. 2015 bude koordinovať 
 naše oddelenie podpory. 
Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch a zamestnancoch na školský 
rok 2015/2016 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky 
na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie). 


