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ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY TESTOVANIA
PRÍPRAVA T5 2015
ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania

ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE
TERMÍN
TESTOVANIA

CIEĽ TESTOVANIA

TESTOVANÁ
VZORKA

 9. – 20. novembra 2015
 presný termín si určuje škola
 overiť testovací nástroj
 získať objektívne informácie o výkone žiakov
 poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz
o testovaných predmetoch
 overiť e-testovanie v praxi
 žiaci 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským
 testy nie sú určené žiakom so zdravotným znevýhodnením
vyžadujúcim špeciálnu úpravu.

 testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou

NÁROČNOSŤ ÚLOH

TESTOVANÉ
PREDMETY

MATERIÁLY
K TESTOVANIU

VÝBER
ADMINISTRÁTOROV

SÚBORY
TESTOVANÍ

náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre
žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 1.
stupňa ZŠ

 matematika
 slovenský jazyk a literatúra
 maďarský jazyk a literatúra

 http://www.etest.sk/kniznica/Dokumenty pre školských
pracovníkov

 odporúčame pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú
v aprobácii testovaný predmet
 minimálne jeden administrátor v testovanej miestnosti
 pre každý deň testovacieho obdobia sú k dispozícií dva
súbory: (1) od 07.30 do 11.00 a (2) od 11.00 do 18.00
 vyberte súbor testovaní podľa dňa testovania a času
plánovaného termínu. Rozhodujúci je čas začatia testu.
napr. Príprava T5 2015_09.11_07:00-10:30

alebo Príprava T5 2015_09.11_11:00-18:00
 testy vo všetkých súboroch testovaní sú rovnaké

ČASOVÉ TRVANIE
TESTOV

 Matematika (v slovenskej aj maďarskej verzií) – 60 minút
 Slovenský jazyk a literatúra – 60 minút
 Maďarský jazyk a literatúra – 60minút

SPUSTITEĽNOSŤ
od-do

 prednastavená NÚCEM-om

CHYBAJÚCI ŽIACI

 pre chýbajúcich žiakov môžete naplánovať samostatný termín
testovania alebo ich môžete pridať k ďalšiemu termínu

MATERIÁLY NA
ODOVZDANIE

NEPOVOLENÉ
POMÔCKY

 pomocné papiere sa na NÚCEM nezasielajú, môžete ich
skartovať






kalkulačka
rysovacie pomôcky
mobilné telefóny
zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra

POVOLENÉ
POMÔCKY

 písacie potreby (modré pero),
pomocné papiere pre matematiku (formát A4, 2 ks),

ZASADACÍ
PORIADOK

 Žiakov rozmiestnite do učebne tak, aby žiaci sediaci vedľa
seba a za sebou mali rôzne varianty testov.

