
   
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
 

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY TESTOVANIA  
 

E-TESTOVANIA JESEŇ 2017 
Testy pre žiakov stredných škôl 

ST_SS_MAT_jesen2017 
ST_SS_VUJ_jesen2017 

 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania 

 
 
 
  



E-testovania JESEŇ 2017  

pre stredné školy 

TERMÍN  

PRIHLÁSENIA 
A TESTOVANIA 

 Prihlásenie od 18. 9. 2017 do 7. 11. 2017 

 Testovanie od 2. 10. 2017 do 7. 11. 2017 do 12:00 hod. 

 Termíny testovania si vyberá škola 

CIEĽ TESTOVANIA 

 poskytnúť školám spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov 

v testovaných predmetoch  

 získať informácie o výkone žiakov  

 overiť testovací nástroj 

SÚBOR TESTOVANÍ  ST_SS_MAT_jesen2017 

 ST_SS_VUJ_jesen2017 

TESTOVANÁ 

VZORKA /  

NÁZVY TESTOV 

 

 žiaci 1. ročníka strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským:  

 MAT_T1_1.roc.SS_jesen2017 

 MAT_T2_1.roc.SS_jesen2017 

 žiaci 2. ročníka gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským:  

 MAT_2.roc.GYM_jesen2017 

 žiaci 3. ročníka gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským:  

 MAT_3.roc.GYM_MAJ2017  

 žiaci 4. ročníka strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským:  

 SJL_4.roc.SS_jesen2017 

 žiaci 2. - 4. ročníka strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským:  

 SJL_SYNTAX_ISCED3_jesen2017 

 žiaci všetkých ročníkov stredných škôl s vyučovacím jazykom 

slovenským: 

 CITGR_SJL_T1_SS_jesen2017 

 žiaci všetkých ročníkov stredných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským: 

 SJSL_pocuvanie_ISCED3_jesen2017 

 CITGR_SJSL_ISCED3_jesen2017 

 CITGR_MJL_ISCED3_jesen2017 

 žiaci 1. ročníka strednej školy s vyučovacím jazykom maďarským:  

 SJSL_1.roc.SS_jesen2017 

Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 
 rozsah učiva je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre 

ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet 

TRVANIE TESTU  40 minút  



VÝBER  

ADMINISTRÁTOROV 

 odporúčame pedagogických zamestnancov, ktorí nemajú v aprobácii 

testovaný predmet 

 minimálne jeden administrátor v testovacej miestnosti 

CHYBAJÚCI ŽIACI 
 pre chýbajúcich žiakov môžete naplánovať samostatný termín 

testovania alebo ich môžete pridať k ďalšiemu termínu 

POVOLENÉ 
POMÔCKY 

 pre testy z matematiky je povolený Prehľad vzťahov pre testy z MAT 
pre SŠ v sj zverejnený na http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2017/, 
písacie potreby (pero píšuce na modro), kalkulačky a pomocné papiere 

 pre test SJSL_počúvanie_ISCED3_jesen2017 sú potrebné slúchadlá 

NEPOVOLENÉ 
POMÔCKY 

 mobilné telefóny, smarthodinky, zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra 

ORGANIZAČNÉ 

POKYNY 

http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2017/ 
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