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Anotácie testov pre žiakov základných škôl  

(Školské testovanie 10. 10. - 27. 10. 2016) 

 

Súbor  testovaní:  Testy_ISCED2_ZS_jesen2016 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testu z matematickej gramotnosti pre 6. a 7. ročník ZŠ 

Cieľom testu z MG (MATGR_6.-7.roc.ZS_jesen2016) pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky získané 

počas nižšieho sekundárneho vzdelávania v aplikačných úlohách. 

Test obsahuje 12 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 2, pričom v teste sú pomerovo rozdelené jednotlivé tematické okruhy 

v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.  

Úlohy v teste sú z tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami – 5 úloh;  

Geometria a meranie – 4 úlohy;  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika – 1 úloha;  

Logika, dôvodenie, dôkazy – 2 úlohy.   

V teste sú použité úlohy s krátkou odpoveďou a s výberom odpovede z možností. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z matematickej gramotnosti pre 8. a 9. ročník ZŠ  

Cieľom testu z MG (MATGR_8.-9.roc.ZS_jesen2016) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky  získané 

počas nižšieho sekundárneho vzdelávania v aplikačných úlohách. 

Test obsahuje 12 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 2, pričom v teste sú pomerovo rozdelené jednotlivé tematické okruhy 

v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.  

Úlohy v teste sú z tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami – 5 úloh;  

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy – 2 úlohy;  

Geometria a meranie – 3 úlohy;  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika – 1 úloha;  

Logika, dôvodenie, dôkazy – 1 úloha.   



V teste sú použité úlohy s krátkou odpoveďou a s výberom odpovede z možností. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 5. ročník ZŠ s VJS aj VJM 

Test z MAT (MAT_T2_5.roc.ZS_jesen2016) je test pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským aj maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti z 

matematiky získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 20 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 1. Podľa zamerania sú úlohy z jednotlivých tematických okruhov 

v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.  

Podľa zamerania sú úlohy zaradené do štyroch oblastí: Postupnosti, vzťahy, funkcie, 

tabuľky, diagramy – 6 úloh; Geometria a meranie – 6 úloh; Kombinatorika, pravdepodobnosť, 

štatistika - 4 úlohy; Logika, dôvodenie, dôkazy – 4 úlohy.  

V teste sú použité rôzne typy úloh: úlohy s výberom odpovede/odpovedí 

z viacerých možností a úlohy s krátkou odpoveďou (doplňovanie čísla). 

Za správne vyriešenie testu môžu žiaci získať maximálne 20 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testom zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 9. ročník ZŠ 

Test zo SJSL (SJSL_9.roc.ZS_jesen2016) je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským. Test je zameraný na testovanie zručností  počúvania s porozumením, 

čítania s porozumením a jazykovej kompetencie v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom pre ISCED 2. 

Test (počúvanie s porozumením) obsahuje 20 úloh k 4 textom. 

Podľa zamerania sú úlohy v oboch testoch zaradené do troch častí: Počúvanie 

s porozumením, Čítanie s porozumením, Literatúra a Jazyk a komunikácia.  

V teste v časti Počúvanie s porozumením si žiaci vypočujú 4 nahrávky a budú riešiť úlohy na 

určenie pravdivosti a nepravdivosti tvrdení, a úlohy s výberom odpovede zo štyroch 

možností. Za správne vyriešenie tejto časti testu môžu žiaci získať 20 bodov.  

K riešeniu prvej časti testov – Počúvanie s porozumením potrebujú žiaci slúchadlá. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ 

Test z MJL (MJL_citanie_9.roc.ZS_jesen2016) sú určené pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským. Test je zameraný na testovanie zručností čítania 



s porozumením, literatúry a jazyka v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom 

pre ISCED 2. 

Test na čítanie s porozumením obsahuje 20 úloh k 2 textom, z ktorých je jeden umelecký 

a jeden vecný. 

Podľa zamerania sú úlohy v oboch testoch zaradené do troch častí:  Čítanie s porozumením, 

Literatúra a Jazyk a komunikácia. Žiaci budú riešiť dva typy úloh, a to otvorené 

s doplňovaním odpovedí a úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností. Za správne 

vyriešenie všetkých úloh môžu získať 20 bodov.  

Čas na vypracovanie každého testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testom z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

Cieľom testov z prírodovednej gramotnosti (PRIGR_T1_9.roc.SS_jesen2016, 

PRIGR_T2_9.roc.SS_jesen2016) pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom 

slovenským je overiť schopnosť žiakov využívať poznatky z oblasti prírodných vied 

v rozmanitých situáciách a riešiť úlohy z reálneho života a laboratórnej praxe na základe 

získaných vedomostí v  predmetoch  fyzika, chémia a biológia. 

Test 1 (40 min.) obsahuje východiskové texty, obrázky, schémy a k nim celkovo 10 úloh.  

Test 2 (80 min.) obsahuje východiskové texty, obrázky, schémy a k nim celkovo 21 úloh.  

Všetky úlohy sú pripravené v súlade so s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 2 

– Štátny vzdelávací program. Situácie a kontext pre tvorbu úloh pokrývajú obsah hlavných 

oblastí fyziky, chémie, biológie, ale aj ich aplikácia do vedy, techniky a technológií.  

V testoch sú použité úlohy: výber z viacerých možností, doplňovanie textu/čísla, doplňovanie 

jednej/viacerých odpovedí v texte/tabuľke, zoraďovacie úlohy, úlohy typu pravda/nepravda, 

úlohy s krátkou odpoveďou (výpočet, slovná odpoveď). 

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, okrem písacích potrieb, kalkulačky a 

pomocného papiera.  

Čas na vypracovanie je 40, resp. 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 


