
Anotácie testov pre žiakov stredných škôl 

e-testovanie MÁJ 2019 

(6. 5. –  31. 5. 2019) 

 

Súbor  testovaní: ST_e-testy_MAJ_2019_SS 

 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k  testu z matematiky pre 3. ročník SŠ  

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

overiť vedomosti a zručnosti z matematiky získané počas vyššieho sekundárneho 

vzdelávania. 

Test obsahuje 15 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím 

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

Základy matematiky – 5 úloh,  

Funkcie – 3 úlohy,              

Planimetria – 3 úlohy,                  

Stereometria – 2 úlohy,                  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika – 2 úlohy.                  

V teste sú použité úlohy s krátkou odpoveďou a s výberom odpovede z 5 možností. 

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

kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu, nedokáže vykresľovať grafy, 

zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné a počítať korene rovníc. Nesmú 

používať zošity, učebnice ani inú literatúru. 

Čas na vypracovanie je 80 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry (lexikológia a fonetika) pre 1. – 4. 

ročník SŠ 

Cieľom testu je overiť čitateľské zručnosti žiakov stredných škôl (gymnáziá, SOŠ, 

konzervatóriá) s vyučovacím jazykom slovenským na úrovni faktických až metakognitívnych 

poznatkov, 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 tri textové ukážky – spoločné obsahy, ku ktorým sa viaže spolu 30 testových 

úloh reprezentujúcich rôzne typy 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. 

 

Anotácia k testom čitateľskej gramotnosti zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry pre žiakov SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti zo SJSL je určený pre žiakov 2. a 3. ročníka 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. Dva texty sú literárne, jeden text je 

publicistický s tabuľkou. 

Žiaci budú riešiť úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností a úlohy s krátkou 

odpoveďou s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

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

SŠ 

Test čitateľskej gramotnosti z MJL je určený pre žiakov 2. a 3. ročníka 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. Texty sú publicistického a náučného 

charakteru.  

Žiaci budú riešiť úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností a úlohy s krátkou 

odpoveďou s rozdielnou kognitívnou úrovňou.  

Žiaci na vyriešenie testu nepotrebujú žiadne pomôcky, prípadne môžu použiť písacie potreby 

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia testu z anglického jazyka, úroveň B1, pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 

3. ročníka SOŠ 

Test z anglického jazyka na jazykovej úrovni B1 je určený pre žiakov 2. ročníka gymnázií 

a 3. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií.  

Cieľom daného testu je overenie do akej miery žiaci zvládli obsah jazykovej úrovne B1 

v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).  



Test úrovne B1 sa skladá zo 8 textov (z toho 3 nahrávky), na ktoré sa vzťahujú jednotlivé 

úlohy. Úlohy v teste sú zaradené do 3 častí: počúvanie s porozumením, gramatika a lexika a 

čítanie s porozumením a sú tematicky zamerané na okruhy v súlade s platným Štátnym 

vzdelávacím programom. Počet úloh je 27, celkový počet položiek je 53. 

Pri riešení prvej časti testu Počúvanie s porozumením potrebujú žiaci slúchadlá. Žiaci pri 

riešení testu môžu v prípade potreby použiť písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie každého testu je 80 minút. 

 

 


