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Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov 

osemročných gymnázií. 

 

Anotácia k testu z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka základnej školy 

s vyučovacím jazykom slovenským 

Cieľom testu z čitateľskej gramotnosti (CG_6.roc_ZS_november2021) je overiť 

čitateľské kompetencie žiakov 6. ročníka základnej školy a 1. ročníka gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom. 

Úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 1 a 

ISCED 2 (vzdelávací štandard 5. ročníka), zamerané sú na overenie nasledovných 

čitateľských kompetencií na súvislom texte: čítanie s porozumením, spracovanie 

explicitne aj implicitne vyjadrených informácií, interpretácia textu.  

Test obsahuje 1 súvislý umelecký text rozčlenený do viacerých častí,  

na ktorý sa vzťahuje 20 úloh: 

 5 úloh s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností, 

 3 úlohy s výberom dvoch správnych odpovedí zo 4 možností, 

 2 úlohy s tvorbou krátkej odpovede,  

 2 úlohy s výberom jednej správnej odpovede v riadku alebo v stĺpci, 

 2 zoraďovacie úlohy, 

 4 úlohy s označením odpovede v texte, 

 2 úlohy s označením pravdivého výroku. 
 

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

potreby a pomocný papier. 

 

Čas na vypracovanie testu je 45 minút. 

  



Anotácia k testu z matematickej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka základnej školy 

s vyučovacím jazykom slovenským 

Cieľom testu z matematickej gramotnosti (MG_6.roc_ZS_november2021_A, 

MG_6.roc_ZS_november2021_B, MG_6.roc_ZS_november2021_C) je overiť 

vedomosti a zručnosti žiakov 6. ročníka základnej školy a 1. ročníka gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom na úlohách, ktoré sú zamerané na vyššie 

kognitívne procesy.  

Všetky úlohy sú pripravené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 

1 a ISCED 2 (vzdelávací štandard 5. ročníka) z matematiky, pričom v teste sú 

zastúpené všetky okruhy učiva v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s 

informáciami v predmete matematika. 

Test obsahuje 8 úloh z tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami;  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy;  

Geometria a meranie;  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika;  

Logika, dôvodenie, dôkazy.   

V teste sú použité otvorené úlohy s krátkou číselnou odpoveďou, uzavreté úlohy 

s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností (A, B, C, D), úlohy s výberom 

jednej správnej odpovede v riadku, úlohy s výberom viacerých správnych odpovedí 

v riadku, úlohy na usporiadanie a úlohy na umiestňovanie v texte. 

Testy A, B, resp. C sú odlišné, úlohy v nich sa neopakujú, ten istý žiak môže 

absolvovať všetky tri testy (s prihliadnutím na psychohygienu však neodporúčame, 

aby ich žiaci absolvovali bezprostredne za sebou v jednom dni). 

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

 

Čas na vypracovanie testu je 45 minút. 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testu neposielajte. 

 

 


