
Anotácie testov pre žiakov ZŠ  

e-testovanie zima 2021  

(10. 2. – 23. 3. 2021) 

Súbor  testovaní:   

ST_ ISCED2_zima2021 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

Anotácia k testu z matematiky pre 5. ročník ZŠ s VJS 

Test z MAT (T_MAT_5.roc.ZS_zima2021) je test pre žiakov 5. ročníka základných škôl.  

Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti z geometrie. 

Test obsahuje 15 úloh. Podľa zamerania sú úlohy z tematického okruhu GEOMETRIA  

v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete matematika.  

V teste sú použité úlohy s potrebou dopísania číselnej odpovede a s výberom odpovede  

z viacerých možností. 

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 7. ročník ZŠ s VJS 

Test z matematiky (T_MAT_7.roc.ZS_zima2021) je určený pre žiakov 7. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom tohto testu je poskytnutie spätnej väzby  

a precvičenie vybraných vedomostí a zručností kľúčového učiva z matematiky.  

Test tvorí 12 úloh rôzneho formátu. Jedna úloha je doplnená krátkym videom.  

Test obsahuje vybrané požiadavky výkonového štandardu:  

 počtové operácie s desatinnými číslami a zlomkami, 

 aplikácia vedomostí o uhloch, 

 výpočet povrchu stavby z kociek, 

 riešenie úloh na rozvoj priestorovej predstavivosti, 

 čítanie informácií z kruhového diagramu, 

 riešenie primeraných kombinatorických úloh. 

Žiaci potrebujú písacie pomôcky, kalkulačku a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ s VJS 

Cieľom testu zo SJL (T_SJL_8.roc.ZS_zima2021) pre žiakov 8. ročníka základných škôl je 

overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry.  



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

k trom ukážkam. Tematicky sú v úlohách zastúpené všetky zložky SJL (jazyková zložka, 

literárna zložka a čítanie s porozumením).  

V teste sú použité úlohy s potrebou krátkej odpovede a s výberom odpovede z viacerých 

možností. 

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

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 6. ročník ZŠ s VJM 

Test zo SJSL (T_SJSL_6.roc.ZS_pocuvanie_zima2021) je určený pre žiakov 6. ročníka 

základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Test je zameraný na testovanie 

zručností  počúvania s porozumením. 

Test obsahuje 18 úloh na počúvanie s porozumením rôznej kognitívnej náročnosti,  

ktoré sa viažu na 6 nahrávok. Všetky úlohy sú uzatvorené – s výberom jednej správnej 

odpovede zo štyroch možností. 

Každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom, spolu môžu žiaci získať maximálne 18 

bodov.  

K riešeniu testu potrebujú žiaci slúchadlá (resp. iný zvukový výstup). Počas riešenia testu 

môžu použiť písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ s VJM 

Test z MJL (T_MJL_8.roc.ZS_zima2021) je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl 

s  vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti z 

maďarského jazyka a literatúry. 

Test obsahuje 2 ukážky a 20 testových úloh. Úlohy sa vzťahujú na ukážky. 

V teste je: 

 14 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností A, B, C, D, z ktorých je vždy 

iba jedna správna, 

 6 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

 

Úlohy sú v prvom rade zamerané na čítanie s porozumením (11 úloh). Okrem toho sa v teste 

nachádzajú úlohy zamerané na: jazyk a sloh (6 úloh), čítanie a literatúru (3 úlohy). 

Za správne vyriešenie testu môžu žiaci získať maximálne 20 bodov.  

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

a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testov neposielajte. 


