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Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry (morfológia) pre SŠ a OGY 

Cieľom testu (SJL_MORF_ISCED3_MAJ2017) je overiť vedomosti žiakov stredných škôl 

(gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá) s vyučovacím jazykom slovenským z morfológie na úrovni 

faktických až metakognitívnych poznatkov, overiť zvládanie logických myšlienkových 

operácií.  

Test obsahuje niekoľko textových ukážok – spoločných obsahov, ku ktorým sa viažu testové 

položky s rozdielnou kognitívnou náročnosťou. Niektoré položky sú voľné – neviažu sa 

k žiadnej ukážke. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

pre ISCED 3.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry (literatúra, čítanie s porozumením) 

pre SŠ a OGY 

Cieľom testu (SJL_LIT_ISCED3_MAJ2017) je overiť vedomosti žiakov stredných škôl 

(gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá) s vyučovacím jazykom slovenským na úrovni faktických až 

metakognitívnych poznatkov z literárnej teórie a literárnej histórie; ako aj čitateľské zručnosti 

žiakov, overiť zachytenie explicitných a implicitných informácií z textu, selektovanie 

podstatných informácií a tiež zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok 

obsiahnutých v prečítanom texte.  

Test obsahuje niekoľko textových ukážok – spoločných obsahov, ku ktorým sa viaže dokopy 

30 testových položiek reprezentujúcich rôzne typy úloh s rozdielnou kognitívnou 

náročnosťou. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 

ISCED 3.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k  testu z matematiky pre 3. ročník SŠ  

Cieľom testu z matematiky pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

(MAT_3.roc.SS_MAJ2017) je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky  získané počas 

vyššieho sekundárneho vzdelávania. 



Test obsahuje 16 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3, pričom úlohy v teste sú pomerovo rozdelené nasledovne:  

Základy matematiky – 4 úlohy,  

Funkcie - 4 úlohy,              

Planimetria - 4 úlohy,                  

Stereometria - 2 úlohy,                  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika - 2 úlohy.                  

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

Pri práci smú žiaci používať iba písacie potreby, pomocný papier, prehľad vzťahov 

a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie sa používať kalkulačka 

s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľná kalkulačka a kalkulačka 

s grafickým displejom. 

Čas na vypracovanie je 80 minút. 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

 

Anotácia k testu z anglického jazyka, úroveň B1 pre 2., resp. 3. ročník 4-ročného 

gymnázia 

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni B1 je určený pre žiakov 2., resp. 3. ročníka      

4-ročných gymnázií. Test (AJB1_SS_MAJ2017) je zameraný na testovanie komunikačných 

činností a stratégií počúvania a čítania a gramaticko-lexikálnej kompetencie v súlade s 

inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 27 úloh k 7 textom z nasledovných tematických okruhov: Rodina 

a spoločnosť, Človek na cestách, Človek a príroda, Mládež a jej svet, Profesia a pracovný 

život, Človek a spoločnosť, Vzory a ideály.  

Podľa zamerania sú úlohy zaradené do troch častí.  

V časti Počúvanie s porozumením si žiaci vypočujú tri nahrávky a budú riešiť úlohu 

s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohu typu pravda, nepravda, neuvedené a úlohu 

na usporiadanie tvrdení do správneho poradia. Za správne vyriešené úlohy v časti 

Počúvanie s porozumením môžu žiaci získať 20 bodov. V časti Používanie jazyka budú žiaci 

riešiť dva typy úloh, a to výber odpovede zo štyroch možností a cloze test. Za správne 

vyriešenie tejto časti môžu získať 20 bodov. V časti Čítanie s porozumením si žiaci prečítajú 

dva texty a na základe detailného porozumenia vyriešia úlohy typu určenie pravdivosti 

a nepravdivosti tvrdení a doplňovanie slov do viet. Za správne vyriešenie tejto časti môžu 

žiaci získať 13 bodov.  

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú slúchadlá.. 

Čas na vypracovanie testu je 80 minút. 

 


