
 

e-testovanie JESEŇ 2017 

 

Anotácie testov pre žiakov stredných škôl  

(Školské testovanie 2. 10. – 7. 11. 2017) 

 

Súbory  testovaní:   

ST_SS_MAT_jesen2017 

ST_SS_VUJ_jesen2017 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testom z matematiky pre 1. ročník SŠ  

Cieľom testov z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

(MAT_T1_1.roc.SS_jesen2017, MAT_T2_1.roc.SS_jesen2017) je overiť vedomosti 

a zručnosti z matematiky po skončení základnej školy. 

Testy obsahujú 15 úloh, prevažne s kontextom reálneho života. Úlohy sú pripravené v súlade 

so štandardom kompetencií ŠVP, ktoré má žiak získať na výstupe zo ZŠ.  

Úlohy rôznej kognitívnej náročnosti reprezentujú tematické okruhy učiva:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

Geometria a meranie,  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  

V testoch sú použité otvorené aj uzavreté úlohy. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku, prehľad vzorcov a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 2. ročník gymnázií s vyučovacím jazykom 

slovenským  

Cieľom testu (MAT_2.roc.GYM_jesen2017) je overiť vedomosti a zručnosti získané počas 

štúdia vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Test obsahuje 10 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre vyššie sekundárne vzdelávanie z matematiky.  

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 40 minút. 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 3. ročník gymnázií s vyučovacím jazykom 

slovenským  

Cieľom testu (MAT_3.roc.GYM_jesen2017) je overiť vedomosti a zručnosti získané počas 

štúdia vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Test obsahuje 10 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre vyššie sekundárne vzdelávanie z matematiky.  

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 40 minút. 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

Anotácia k testu zo SJL (všeobecné zameranie) pre maturitné ročníky 

Cieľom testu (SJL_4.roc.SS_jesen2017) je overiť vedomosti žiakov maturitného ročníka na 

úrovni faktických až procedurálnych poznatkov z rôznych jazykových rovín, literárnej teórie 

a literárnej histórie (so zameraním na štandardizované dielo Kým kohút nezaspieva). Cieľom 

testu je tiež overiť čitateľské zručnosti žiakov, ich schopnosť zachytiť explicitné a implicitné 

informácie z textu, ako aj schopnosť integrácie a implementácie myšlienok obsiahnutých 

v prečítanom texte.  

Test obsahuje 2 textové ukážky – spoločné obsahy. Na ukážku zo štandardizovaného diela 

sa viaže 10, na druhý text 20 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 zo SJL – syntax pre 2. – 4. ročník SŠ 

Cieľom testu (SJL_SYNTAX_ISCED3_jesen2017) je overiť vedomosti žiakov stredných škôl 

(gymnáziá, SOŠ, konzervatóriá) s vyučovacím jazykom slovenským zo syntaxe na úrovni 

faktických až procedurálnych poznatkov, overiť zvládanie logických myšlienkových operácií.  

Test obsahuje tri textové ukážky – spoločné obsahy, na ktoré sa viaže po 10 testových 

položiek 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 čitateľskej gramotnosti zo SJL pre 1. – 4. ročník SŠ 

Cieľom testu (CITGR_SJL_T1_SS_jesen2017) z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 

stredných škôl je overiť čitateľské zručnosti na úrovni faktických až procedurálnych 

poznatkov, overiť zachytenie explicitných a implicitných informácií z textu, schopnosť 

selektovať podstatné informácie a zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok 

obsiahnutých v prečítanom texte.  

Test obsahuje 3 ukážky – spoločné obsahy, na ktoré sa viaže po 10 rôznych typov úloh 

s rozdielnou kognitívnou úrovňou. 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.  

Poznámka: Úlohy v teste boli použité aj v rámci e-testovania JESEŇ 2016 

(CITGR_SJL_ISCED3_jesen2016), preto odporúčame školám, aby tento test neabsolvovali 

tí istí žiaci. 

 

Anotácia k testu Počúvanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 

SŠ 

Test na počúvanie s porozumením zo SJSL (SJSL_pocuvanie_ISCED3_jesen2017) je 

určený pre žiakov všetkých ročníkov gymnázií a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským. 

Test je zameraný na testovanie počúvania s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 20 úloh k 4 spoločným obsahom. Dva texty sú literárne, dva texty sú 

náučného charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy s výberom odpovede z troch alebo štyroch možností a úlohy 

dichotomické s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 



Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Úlohy v teste boli použité aj v rámci e-testovania JESEŇ 2016 

(SJSL_pocuvanie_ISCED3_jesen2016), preto odporúčame školám, aby tento test 

neabsolvovali tí istí žiaci. 

 

Anotácia k testom čitateľskej gramotnosti zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry pre žiakov SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti zo SJSL (CITGR_SJSL_ISCED3_jesen2017)je určený pre 

žiakov všetkých ročníkov gymnázií, SOŠ a konzervatórií s vyučovacím jazykom maďarským. 

Test je zameraný na testovanie čítania s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym 

vzdelávacím programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 30 úloh k 3 spoločným obsahom. Jeden text je literárny, dva texty sú 

nesúvislé, publicistického charakteru. 

Žiaci budú riešiť úlohy rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy 

s krátkou odpoveďou, úlohy na doplňovanie, priraďovanie, zaraďovanie, úlohy na 

usporiadanie tvrdení do správneho poradia) s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Úlohy v teste boli použité aj v rámci e-testovania JESEŇ 2016 

(CITGR_SJSL_ISCED3_jesen2016), preto odporúčame školám, aby tento test neabsolvovali 

tí istí žiaci. 

 

Anotácia k testom čitateľskej gramotnosti z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 

SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti z MJL (CITGR_MJL_ISCED3_jesen2017) je určený pre žiakov 

všetkých ročníkov gymnázií, konzervatórií a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Test je 

zameraný na testovanie čítania s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 30 úloh k 3 spoločným obsahom. Texty sú publicistického a náučného 

charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy 

s krátkou odpoveďou, úlohy na priraďovanie, zaraďovanie) s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

Poznámka: Úlohy v teste boli použité aj v rámci e-testovania JESEŇ 2016 

(CITGR_MJL_ISCED3_jesen2016), preto odporúčame školám, aby tento test neabsolvovali 

tí istí žiaci. 

 



Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 1. ročník SŠ 

Cieľom testu zo SJSL (SJSL_1.roc.SS_jesen2017) pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry získané na druhom stupni základnej školy.  

Test je zameraný na testovanie komunikačných kompetencií, čítania s porozumením 

a gramaticko-lexikálnej kompetencie v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 3. 

Test obsahuje 30 úloh k 4 spoločným obsahom. Dva texty sú literárne, jeden 

náučný/odborný, jeden je žiackou prácou (administratívny štýl). Žiaci budú riešiť úlohy 

rôznych typov (s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy s krátkou odpoveďou, úlohy 

na doplňovanie, priraďovanie, zaraďovanie, úlohy na usporiadanie tvrdení do správneho 

poradia) s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

 

 

 

 


