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ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE MJL A SJSL – SÚČASNÝ 

STAV A PERSPEKTÍVY 

O čom budeme hovoriť 

 

Elektronická forma maturitnej skúšky 

 
  maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 

 

 proces prípravy a realizácia testovania 

 

 typy úloh, kľúč správnych odpovedí, vyhodnotenie 
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ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE MJL A SJSL – SÚČASNÝ 

STAV A PERSPEKTÍVY 

MJL: 

Elektronické testovanie – 189 

žiakov (9, 4 %)  

Priemer: 52,2 % 

SJSL: 

Elektronické testovanie – 147 

žiakov (7,3 %)  

Priemer: 48,6 % 
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Príprava a realizácia E-testovania 

 

Aktivita 1.1 – tvoraba úloh a testov pre novú elektronickú databázu  NÚCEM; 

realizovať testovania, ktorých cieľom je pilotovanie položiek (úloh) a testov, 

ktoré na základe štatistických parametrov môžu byť zaradené do školskej 

banky alebo NÚCEM banky. 

 

Aktivita 1.2 – technické a logistické zabezpečenie elktronického testovania 

 

Druhy testovaní: 

Školské testovania koordinované s NÚCEM 

Certifikačné elektronické testovania 

Učiteľské testovania 
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Typy úloh 

 

11 typov úloh v E-teste 

 
1. Úloha s výberom odpovede/Výber z viacerých možností, jedna správna 

odpoveď [Single choice]; zatvorená úloha; 

2. Dichotomická úloha/Výber z dvoch vo vete formulovaných 

možností/tvrdení: Pravda/Nepravda; [True/False]; zatvorená úloha;  

3. Úloha s výberom viacerých odpovedí/Výber z viacerých možností – viac 

správnych odpovedí; [Multiple choice]; zatvorená úloha; nie je len jedna 

správna odpoveď; 

4. Úloha s krátkou odpoveďou [Fill]; otvorená úloha s krátkou odpoveďou – slovo, 

slovné spojenie; 

5. Úloha s doplnením odpovede/odpovedí do textu [Custom fill]; otvorená úloha; 

doplňovanie do vety/do textu; doplňovanie  aj viacerých odpovedí; 

6. Úloha s označením odpovede v texte [Marking text]; otvorená úloha so 

sprievodnou grafickou činnosťou namiesto napísania textu – napr. zafarbenie 

slova  v rade;   
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Typy úloh 

11 typov úloh v E-teste 

 
7. Úloha s označením odpovede v objekte [Hotspot]; otvorená úloha spojená 

s grafickým vyznačením lokalizácie daného objektu, slova, časti, napr. na 

mape, v tabuľke, v schéme; 

8. Zoraďovacia úloha [Ordering]; otvorená úloha;  

9. Umiestňovacia úloha [Drag and Drop]; nová úloha spojená so zmenou  miesta 

slová/vety/obrázka a pod. na ploche namiesto klasického výberu 

odpovede/odpovedí alebo napísania odpovede 

10. Úloha s výberom jednej odpovede v riadku tabuľky [Single matrix]; 

zatvorená úloha (podobná novej úlohe s výberom odpovedí zo stĺpca, ale má 

formu matice – súhrn prvkov usporiadaných podľa istých pravidiel do riadkov 

a stĺpcov); v úlohe môžeme aj priradiť napr. k slovu vzor a pod.  

11. Úloha s výberom viacerých odpovedí v riadku tabuľky [Multiple matrix]; 

zatvorená úloha s výberom viacerých odpovedí v riadku; má formu matice – 

súhrn prvkov usporiadaných podľa istých pravidiel do riadkov a stĺpcov); podľa 

daného kritéria  alebo z ľavého a pravého stĺpca podľa istej súvislosti; v matici 

umiestnime podnety  v prvom stĺpci a odpovede  žiak zaznačí do určených 

okienok;  
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ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE MJL A SJSL – SÚČASNÝ 

STAV A PERSPEKTÍVY 
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.  
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Kľúč správnych odpovedí 

 

Úloha: 

Určte druh podstatného mena galeje podľa prítomnosti 

gramatickej kategórie jednotného alebo množného čísla. 

 

Odpoveď: 

 
1 – pomnožné, Pomnožné, POMNOŽNÉ   

2 – pomnožné podstatné meno, Pomnožné podstatné meno 

      POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENO  

3 – pomnožné pod. m., Pomnožné pod. m.,  

      POMNOŽNÉ P. M.    
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Kľúč správnych odpovedí 

Úloha: 

Napíšte synonymum slova spisovateľ. 

Odpoveď: 

1 – autor, Autor, AUTOR  

2 – prozaik, Prozaik, PROZAIK 

3 – tvorca, Tvorca, TVORCA 

4 – básnik, Básnik, BÁSNIK 

5 – dramatik, Dramatik, DRAMATIK  

6 – poet, Poet, POET 

7 – poeta, Poeta, POETA   

8 – románopisec, Románopisec, ROMÁNOPISEC   

9 – literát, literát, LITERÁT 
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Kľúč správnych odpovedí 

 

Úloha: 

 

Doplňte výrok o ľudovej slovesnosti: 

Útvary ľudovej slovesnosti sa šírili [{ústnym podaním}, 

{úsnym tradovaním}, {ústne}, {ústnou tradíciou}, 

{ústnou formou}]. 
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Hodnotenie 

 

Hodnotiace centrum (NÚCEM) 

 

2 hodnotitelia 

– hodnotia podľa kľúča; kontrola žiackych odpovedí, 

prehodnotenie priebežných/prvých výsledkov, ktoré 

žiak dostal priamo po skončení testovania 

 

Hlavý hodnotiteľ 

– predseda PMK; kontrola hodnotenia 
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Perspektívy 

 

SJSL – E-test – úlohy na počúvanie s porozumením 

 

V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci 

efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, 

porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné 

na splnenie úloh v teste.  

 

Odporúčaný čas – 30 minút 
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Perspektívy 

 

SJSL – E-test – úlohy na počúvanie s porozumením 

 

texty rôznej dĺžky  

Žiak si vypočuje každý text dvakrát. Na prečítanie každej úlohy 

má 2 minúty. Na dokončenie úlohy má 1 minútu.   

 

Zastúpenie textov – monologický  

          – dialogický   
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Perspektívy 

 

SJSL – E-test – úlohy na počúvanie s porozumením 

 

Testované vedomosti a zručnosti: 

Porozumenie 

– hlavnej myšlienky,  

– informáciám vyplývajúcim z textu implicitne a explicitne.  

Pochopenie 

– vzťahov, názorov, pocitov, postojov, nálad, zámerov,  

– rozoznanie komunikatívnej funkcie výpovedí.   
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Perspektívy 

SJSL – E-test – úlohy na počúvanie s porozumením 

 

Typy testových úloh: 
 

 úlohy s výberom odpovede (ÚVO):  

 výber zo 4 možností  

 výber z 2 možností (P/N) 

 úlohy na priraďovanie  

 

 úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO):  

 úlohy na doplňovanie  

 úlohy na priraďovanie  

 úlohy zamerané na tvorbu slov 
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Perspektívy 

 

MJL – nové typy úloh ako v SJSL 

Príklad na zoraďovaciu úlohu 

 

Az  idézetből következő megállapításokat állítsa olyan sorrendbe, ahogy 

azok a részletben elhangzottak! 

A. Márai az emigrációban kevesebb művet ad ki.                              1. 

B. Márai vágyott az antikvitásból üzenő európai kultúra után.     2. 

C. Már sohasem tér vissza hazájába, legfeljebb csak látogatóként képzeli el 

magát.                                                                                                 3. 

D. Az emigrációban megváltozik a szerző viszonya a „legújabb” 

irodalomhoz.                                                                                    4. 

  

 Odpoveď: C1, B2, D3, A4 
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www.etest.sk 

Ďakujem za pozornosť 

www.nucem.sk 


