Anotácie testov pre žiakov 8. ročníka ZŠ
e-testovanie MÁJ 2018
(2. – 31. 5. 2018)
Súbor testovaní: ST_e-testy_MAJ_2018_ZS_ISCED2
Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov
osemročných gymnázií.
Anotácia k testu z čitateľskej gramotnosti zo SJL pre 8. ročník základnej školy
Cieľom testu z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 8. ročníka ZŠ je: overiť čitateľské zručnosti
na úrovni faktických, konceptuálnych a procedurálnych poznatkov; overiť schopnosť
identifikácie explicitných a implicitných informácií z textu; zafixovať schopnosť selektovať
podstatné informácie; zistiť schopnosť integrácie a implementácie myšlienok obsiahnutých
v prečítanom texte.
Test obsahuje 2 ukážky, na ktoré sa viaže 20 rôznych typov úloh s rozdielnou kognitívnou
úrovňou. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre
ISCED 2.
Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, podľa potreby im môžete poskytnúť
pomocné papiere a povoliť písacie potreby.
Na vypracovanie testu žiaci majú 40 minút.

Anotácia k testu z matematiky - kombinatorika pre 8. ročník základnej školy
Test z MAT - kombinatorika je určený pre žiakov 8. ročníka ZŠ, ktorí majú prebraté učivo
z tematického celku Kombinatorika v súlade s výkonovým štandardom stanoveným Štátnym
vzdelávacím programom pre ISCED 2.
Obsahuje úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počet z oblasti hier, športu a z rôznych
iných oblastí života, v ktorých má žiak preukázať najmä schopnosť vybrať z daného počtu
prvkov usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako je daný počet a určiť počet takto
usporiadaných skupín prvkov.
V teste je 15 úloh s krátkou odpoveďou, 4 s výberom odpovede z možností, 1 úloha na
usporiadanie.
Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.

Čas na vypracovanie je 40 minút.

Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ
Test z MJL je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl 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 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.
Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, podľa potreby im môžete poskytnúť
pomocné papiere a povoliť písacie potreby.
Čas na vypracovanie testu je 40 minút.

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 8. ročník ZŠ
Test zo SJSL je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom
maďarským. Test je zameraný na testovanie zručností počúvania s porozumením, čítania
s porozumením, jazykovej a literárnej komunikácie v súlade s inovovaným Štátnym
vzdelávacím programom pre ISCED 2.
Test obsahuje 20 úloh k 3 textom.
Podľa zamerania sú úlohy zaradené do štyroch častí: počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením, literárna a jazyková a komunikácia.
Žiaci budú riešiť rôzne typy úloh, a to otvorené s doplňovaním odpovedí alebo zoraďovaním
odpovedí a úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností. Za správne vyriešenie všetkých
úloh môžu získať 20 bodov.
Žiaci na vyriešenie testu potrebujú slúchadlá (pre časť počúvanie) iné pomôcky nepotrebujú,
podľa potreby im môžete poskytnúť pomocné papiere a povoliť písacie potreby.
Čas na vypracovanie testu je 40 minút.

Anotácia k testu z nemeckého jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. ročníka ZŠ
Test z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni A2 je určený pre žiakov 8. ročníka základných
škôl. Test je zameraný na testovanie komunikačných činností a stratégií počúvania
s porozumením v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2.
Test obsahuje 12 úloh k 3 textom z nasledovných tematických okruhov: Voľný čas, záľuby,
životný štýl, Obliekanie a móda a Vzdelávanie.
V teste si žiaci vypočujú tri nahrávky a budú riešiť úlohu s výberom odpovede z troch
možností,

úlohu s výberom správnej a nesprávnej možnosti a úlohu na priraďovanie

nadpisov. Za správne vyriešené úlohy môžu žiaci získať 20 bodov.
Žiaci na vyriešenie testu potrebujú slúchadlá, podľa potreby im môžete poskytnúť pomocné
papiere a povoliť písacie potreby.
Čas na vypracovanie testu je 40 minút.

