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Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 4. ročník základnej školy 

Cieľom testu zo SJL pre žiakov 4. ročníka ZŠ je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského 

jazyka a literatúry získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 20 rôznych typov úloh s rozdielnou kognitívnou úrovňou, ktoré sa viažu k 3 

ukážkam . Všetky úlohy sú pripravené v súlade s platným ŠVP pre 1. stupeň ZŠ, tematicky 

sú zastúpené všetky zložky SJL (čítanie a literárna výchova, jazyková a slohová zložka, 

čítanie s porozumením).  

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

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie každého testu je 40 minút. 

 

 

Anotácia k testom z matematiky pre 4. ročník základnej školy  

Cieľom testu z MAT pre žiakov 4. ročníka ZŠ je overiť vedomosti a zručnosti z matematiky 

získané počas primárneho vzdelávania.  

Test obsahuje 20 úloh. Všetky úlohy sú pripravené v súlade s platným ŠVP pre 1. stupeň ZŠ. 

Podľa zamerania sú úlohy z jednotlivých tematických celkov v rámci vzdelávacej oblasti 

Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.   

V testoch sú použité úlohy s krátkou odpoveďou (doplňovanie čísla) a s výberom odpovede 

z viacerých možností. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie každého testu je 40 minút. 

 



 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 4. ročník ZŠ 

Test zo SJSL je určený pre žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským. Test je zameraný na testovanie zručností počúvania s porozumením, čítania 

s porozumením a jazykovej kompetencie v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom pre ISCED 1. 

Test obsahuje 20 úloh k 2 nahrávkam a 2 textom. 

Podľa zamerania sú úlohy zaradené do troch častí:  počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením, jazyková komunikácia.  

V časti – Počúvanie s porozumením si žiaci vypočujú dve nahrávky a budú riešiť úlohy na 

určenie pravdivosti a nepravdivosti tvrdení. V časti – Čítanie s porozumením a jazyková 

komunikácia si žiaci prečítajú dve ukážky, v rámci ktorých budú na základe východiskového 

textu žiaci riešiť úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností, úlohy s doplňovaním 

krátkych odpovedí a úlohy s priraďovaním odpovedí.  

Za správne vyriešenie všetkých úloh môžu získať 20 bodov.  

K riešeniu prvej časti testu – Počúvanie s porozumením potrebujú žiaci slúchadlá. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút.  

 

 


