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

 

Test z MAT (T_MAT_5.roc.ZS_jar2021) je test pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským aj maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti žiakov  

z matematiky získané v priebehu 1. – 5. ročníka ZŠ. Všetky úlohy sú pripravené v súlade 

s platnými vzdelávacími štandardmi z matematiky ŠVP. 

Test obsahuje 30 úloh.  

V teste je 20 úloh s dopísaním číselného výsledku a 10 úloh s výberom jednej správnej 

odpovede z viacerých možností. Dve úlohy vychádzajú zo spoločného podnetu, pričom 

inštrukcia k riešeniu je uvedená v zadaní konkrétnej úlohy. 

Na vyriešenie testu žiaci potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

 

Anotácia k testu zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ 

 

Test zo SJL (T_SJL_5.roc.ZS_jar2021) je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka 

a literatúry získané v priebehu 1. – 5. ročníka ZŠ. Všetky úlohy sú pripravené v súlade 

s platnými vzdelávacími štandardmi zo slovenského jazyka a literatúry ŠVP. 

Test obsahuje 3 ukážky a 30 úloh s rozdielnou kognitívnou úrovňou: 

 20 úloh s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností, 

 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

Úlohy 01 – 21 sa vzťahujú na ukážky, úlohy 22 – 30 sú tzv. voľné, môžu sa vzťahovať  

na kratšie texty. 

Tematicky sú úlohy zamerané na jazyk a sloh, literárnu výchovu a čítanie s porozumením.  

Žiaci môžu pri riešení testu použiť pomocný papier a pero. 

Čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

 

  



Anotácia k testu z maďarského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ  

 

Test z MJL (T_MJL_5.roc.ZS_jar2021) je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti z maďarského jazyka 

a literatúry získané v priebehu 1. – 5. ročníka ZŠ. Všetky úlohy sú pripravené v súlade 

s platnými vzdelávacími štandardmi z maďarského jazyka a literatúry ŠVP. 

Test obsahuje 3 ukážky a 30 testových úloh s rozdielnou kognitívnou úrovňou: 

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

iba jedna správna, 

 10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

 

      Úlohy 01 – 21 sa vzťahujú na ukážky, úlohy 22 – 30 sú tzv. voľné, môžu sa vzťahovať  

      na kratšie texty. 

 

Tematicky sú úlohy zamerané na čítanie s porozumením, jazyk a sloh a čítanie a literatúru. 

Žiaci môžu použiť písacie potreby a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

 


