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Anotácie testov pre žiakov základných škôl  

(Školské testovanie 05. 10. – 16. 11. 2022) 

 

Súbor testovaní:   

ST_ZS_jesen2022 

Poznámka: Testy je možné použiť aj pre žiakov zodpovedajúcich ročníkov gymnázií s 8-

ročným vzdelávacím programom. 

 

Anotácia k testu z matematiky pre 5. ročník ZŠ  

Test z MAT (MAT_5.roc.ZS_jesen2022) je vstupný test pre žiakov 5. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Cieľom testu je overiť vedomosti 

a zručnosti z matematiky získané počas primárneho vzdelávania.  

Všetky úlohy sú pripravené v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 1. 

stupeň ZŠ. Podľa zamerania sú úlohy zo všetkých tematických celkov v rámci vzdelávacej 

oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete Matematika. 

Test obsahuje 20 úloh: 10 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a 10 úloh s krátkou 

odpoveďou (doplňovanie čísla). 

Žiaci na vyriešenie testu potrebujú písacie pomôcky a pomocný papier. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z matematiky (súmernosť)  

Test z MAT (MAT_jesen2022_sumernost) je test z geometrie pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom testu je overiť vedomosti a zručnosti učiva 5. 

ročníka ZŠ z tematického celku Stredová a osová súmernosť. 

Všetky úlohy sú zamerané na aplikáciu vedomostí o osovo a stredovo súmerných útvaroch. 

Nie je potrebné nič rysovať. Všetky úlohy obsahujú obrázky. 

Test obsahuje 15 úloh: 5 úloh s krátkou odpoveďou (doplňovanie čísla), 10 úloh s výberom 

odpovede zo štyroch možností. 

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

a pomocný papier.  

Čas na vypracovanie testu je 30 minút. 

 

 

 

 



Anotácia k testu z matematiky pre 9. ročník ZŠ s VJS 

 

Cieľom testu z matematiky (MAT_9.roc.ZS_jesen2022) pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom je overiť ich vedomosti a zručnosti 

z vybraných tematických celkov. 

Test obsahuje 15 úloh, prevažne s kontextom reálneho života. Všetky úlohy sú pripravené 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie.  

Úlohy rôznej kognitívnej náročnosti reprezentujú všetky tematické okruhy učiva:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

Geometria a meranie,  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  

V teste sa nachádzajú otvorené aj uzavreté úlohy. 

Z 

Žiaci potrebujú na vyriešenie testu písacie pomôcky, kalkulačku, prehľad vzťahov a jednotiek 

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_jesen2022) pre žiakov 8. ročníka základných škôl 

a 3. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 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 z maďarského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ s VJM 

Cieľom testu z MJL (MJL_5.roc.ZS_jesen2022) pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským je overiť vedomosti a zručnosti z maďarského jazyka a literatúry získané 

počas primárneho vzdelávania.  

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

k 2 ukážkam. Všetky úlohy sú pripravené v súlade s výkonovým štandardom stanoveným 

https://nivam.sk/wp-content/uploads/2022/09/Prehlad-vztahov-a-jednotiek-pre-ZS-%E2%80%93-MAT-sj-1.pdf


Štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ. Úlohy sú zamerané na: jazyk a sloh  (8 

úloh), čítanie a literatúru (2 úlohy), čítanie s porozumením (10 úloh). 

V teste sú použité úlohy s výberom odpovede z viacerých možností a úlohy s krátkou 

odpoveďou. 

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 maďarského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ s VJM 

Test z MJL (MJL_9.roc.ZS_jesen2022) je určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl a  4. 

ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s  vyučovacím jazykom 

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

v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň ZŠ. 

 

Test obsahuje 3 ukážky a 30 testových úloh. 

V teste je: 

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

iba jedna správna, 

 9 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

 

Úlohy sú v prvom rade zamerané na čítanie s porozumením (17 úloh). Okrem toho sa v teste 

nachádzajú úlohy zamerané na: jazyk a sloh (8 úloh), čítanie a literatúru (5 úloh). 

 

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

a pomocný papier. 

 

Čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

 

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

Test zo SJSL (T_SJSL_6. roc. ZS_jeseň 2022) je určený žiakom 6. ročníka základných škôl 

a 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom 

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

Test obsahuje 18 testových úloh, ktoré sa viažu na dve nahrávky. Úlohy v teste sú  zamerané 

na počúvanie s porozumením rôznej kognitívnej náročnosti, ktoré sa viažu na 6 nahrávok. 

Všetky úlohy sú uzavreté – s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností. 

Na riešenie testu potrebujú žiaci slúchadlá (resp. iný zvukový výstup). Počas riešenia testu 

môžu používať písacie potreby a pomocný hárok papiera. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 



Anotácia k testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 9. ročník ZŠ s VJM 

Test zo SJSL (T_SJSL_9. roc. ZS_jeseň 2022) je určený žiakom 9. ročníka základných škôl 

a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom 

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

a literárnu komunikáciu. 

Test obsahuje 20 testových úloh rozdelených do dvoch častí:.  

 1. časť testu obsahuje 8 úloh zameraných na počúvanie s porozumením rôznej kognitívnej 

náročnosti, ktoré sa viažu na 2 nahrávky. 

 2. časť testu obsahuje 12 úloh zameraných na čítanie s porozumením, jazykovú a literárnu 

komunikáciu rôznej kognitívnej náročnosti, 14 úloh sa viaže na 1 textovú ukážku. 

V teste sú použité úlohy s potrebou krátkej odpovede a s výberom jednej správnej odpovede 

zo štyroch možností. 

Na riešenie testu potrebujú žiaci slúchadlá (resp. iný zvukový výstup). Počas riešenia testu 

môžu používať písacie potreby a pomocný hárok papiera. 

Čas na vypracovanie testu je 40 minút. 

 

Anotácia k testu z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 6. ročníka ZŠ s VJS 

Cieľom testu z čitateľskej gramotnosti (CG_6.roc_ZS_jesen2022) 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 anglického jazyka úrovne A2  

Test z anglického jazyka úroveň A2 (T_AJA2_ISCED2_jesen2022) je určený pre žiakov 8., 9. 

ročníka základných škôl, resp. pre žiakov 3., 4. ročníka osemročných gymnázií.  

Cieľom daného testu je overenie, do akej miery žiaci zvládli obsah jazykovej úrovne A2 

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

Test úrovne A2 sa skladá z 3 textov, ku ktorým dokopy prislúcha 12 testových úloh (niektoré 

úlohy obsahujú viac testových položiek, celkový počet položiek je 16).  

Úlohy v teste sú zaradené do 2 častí Gramatika a lexika a Čítanie s porozumením a sú 

tematicky zamerané na okruhy v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.  

Žiaci môžu používať pomocný papier a písacie potreby. 

 

Čas na vypracovanie testu je 45 minút. 

 

 

Poznámka: Pomocné papiere nám po skončení testov neposielajte. 

 

 

 


