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Čo je cieľom Testovania 9

• získať obraz o výkonoch ţiakov pri výstupe z druhého

stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich

pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3) – jedno z

kritérií pri prijímacom konaní na strednú školu

• porovnať výkony jednotlivých ţiakov a škôl

• poskytnúť školám, ministerstvu školstva a širokej

odbornej verejnosti obraz o úrovni vedomostí a

zručností, ktorý môţe pomôcť pri skvalitňovaní

vyučovania



Čo sa testuje?

• Matematika a slovenský jazyk a literatúra 
(maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a 
literatúra v školách s iným vyučovacím jazykom)

• testuje sa učivo, ktoré sa preberá na 2. stupni ZŠ 
– od 5. ročníka do polovice 9. ročníka ZŠ

• úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:

1. úroveň – zapamätanie, porozumenie

2. úroveň – riešenie typicky školských úloh

3. úroveň – pouţitie poznatkov v  

problémových situáciách



Čo si na Testovanie 9-2018 priniesť
• Obyčajné guľôčkové pero, ktoré píše namodro

(z dôvodu spracovania odpoveďových hárkov skenovaním -

nie gélové, atramentové alebo tenké čínske perá),

• náhradné guľôčkové pero píšuce namodro ,

• povolené pomôcky (rysovacie potreby,

kalkulačka – mobilný telefón nie je moţné

pouţiť ako náhradu kalkulačky),

• tekutiny, prípadne desiatu,

• Mobilné telefóny musia byť v čase písania

testu vypnuté a uložené na určenom mieste.



Kto je administrátor?
Počas písania samotného testu administrátor vykonáva nad žiakmi aktívny a objektívny dozor:

 vo svojej skupine koordinuje celý priebeh testovania,

 neopúšťa učebňu, neštuduje ţiadne materiály,

 nedovolí do učebne vstupovať nepovereným osobám (rodičom, učiteľom a ţiakom,

ktorí sa nezúčastňujú testovania a pod.),

 neodpovedá na otázky ţiakov týkajúce sa vypracovania zadaných úloh,

 aktívnym dozorom sa snaţí zamedziť podvádzaniu ţiakov a snaţí sa zabezpečiť

objektívny priebeh testovania, dohliada na to, aby sa ţiaci neotáčali,

 dohliada na to, aby ţiaci nepouţívali „ťaháky“, nepovolené pomôcky a mobilné telefóny,

 dohliada na to, aby ţiaci počas testovania nedávali ostatným ţiakom ţiadne znamenia

gestami ani dohovorenými zvukmi, nenahliadali do testov druhým ţiakom a aby sa

nerozprávali a nešepkali si,

 podľa potreby skontroluje, či test, odpoveďový hárok a papier na pomocné výpočty

patria ţiakovi, ktorý ich práve pouţíva.

Žiaci si počas testovania nesmú navzájom požičiavať pomôcky! 

Papier na pomocné výpočty z matematiky majú ţiaci spolu s testom a odpoveďovým 

hárkom stále pred sebou. Ak ich práve nepouţívajú, musia ich vloţiť do testu alebo otočiť 

lícom navrch tak, aby zabránili prípadnému podvádzaniu. Test, odpoveďový hárok ani 

papier na pomocné výpočty nesmú z lavice dvíhať pred seba (pozri obrázky).



Harmonogram Testovania 9



Administrátor:

Rozdá ţiakom testy, na ktoré si ţiaci na jeho pokyn ihneď vyplnia meno a

priezvisko.

Dá ţiakom pokyn, aby do záhlavia odpoveďového hárka vyplnili políčka

Testová forma a Kontrolné číslo podľa prvej strany testu, ktorý dostali.

Upozorní ţiakov, ţe počas testovania môţu učebňu opustiť iba vo

výnimočných prípadoch, napr. v prípade nevoľnosti.

(Administrátor posúdi a rozhodne, či môţe ţiak učebňu počas testovania

opustiť.)

Oznámi ţiakom, ţe pred vypracovaním testu majú 3 minúty času na

oboznámenie sa s testom. Vysvetlí ţiakom, ţe úlohy môţu riešiť v

ľubovoľnom poradí a postup riešenia úloh zapisujú do testu na voľné

miesta pri jednotlivých úlohách, pripadne na papier určený na pomocné

výpočty.

Dá ţiakom pokyn na začatie riešenia testu.

Zapíše na tabuľu začiatok písania testu a náleţitý čas ukončenia testu.

Po uplynutí času vyhradeného na vypracovanie testu ţiak sedí na svojom

mieste aţ kým administrátor nezozbiera všetky zadania a odpoveďové

hárky.



Matematika
• píše sa ako prvý test (asi v čase 08.00 – 09.20)

• 20 úloh, čas na vypracovanie: 60 minút

• pri úlohách 1–10 sa zapisujú iba číselné hodnoty, 

úlohy 11-20 sú zaloţené na výbere odpovede z možností 

A, B, C, D, z ktorých je vţdy iba jedna moţnosť správna

• škola poskytne označený papier na pomocné výpočty 

(nutné vloţiť do zadania a vrátiť aj keď nie je vypísaný)

• povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie potreby 

! Mobilný telefón nie je moţné pouţiť ako náhradu kalkulačky!

na poslednej strane testu je Prehľad vzorcov a vzťahov, tzv. 

„vzorcovník“



Špecifikácia testu z matematiky



Vyplnené triednym

učiteľom 2

3

úlohy 1-10 úlohy 11-20

QR kód dodaný 

z  NÚCEM
Vyplní ţiak podľa 

prvej strany prideleného testu



1

2

3

Údaje na odpoveďový

hárok do políčka 5



Súčasťou testového

zošita je Vzorcovník,

prehľad vzorcov a

jednotiek, ktorý je na

poslednej strane

certifikačného testu.

Vzorcovník



Odpovede najprv zaznačujte do testu a do odpoveďového hárka ich prepisujte 

aţ vtedy, ak si budete istí, ţe svoju odpoveď uţ nebudete meniť. 

Opravovanie odpovedí v odpoveďovom hárku je moţné, ale nie je ţiaduce a k 

opravám by malo dochádzať v čo najmenšom rozsahu. – ! označenie opravy !

Úlohy 01 – 10 v teste z matematiky (výpočty):

ţiaci napíšu do príslušných políčok celé alebo desatinné číslo tak, ţe do 

každého políčka zapíšu maximálne jednu číslicu, desatinnú čiarku alebo 

znamienko mínus. Ţiadne iné znaky sa nezapisujú!

Zapisujú sa len číselné hodnoty. Nezapisujú sa jednotky (napr. mm, cm2, 

stupne, °C, kg, km/h a pod.), ani percentá, premenné, lomené výrazy, písmená, 

iné znaky a pod.

Výsledok je moţné zapísať do riadku napravo i naľavo. 

Úlohy 11 – 20 v teste z matematiky (výber odpovede A, B, C, D):

je vţdy správna iba jedna z moţností.

Správnu moţnosť ţiaci označia výrazným kríţikom umiestneným presne do 

stredu polička.

Ukáţka zápisu do odpoveďového hárka v úlohách je na zadnej strane 

odpoveďového hárka.



správny zápis nesprávny zápis

oprava

úlohy 1-10

úlohy 11-20



Slovenský jazyk a literatúra
• píše sa ako druhý test (asi v čase 09.45 – 11.05)

• 25 úloh, čas na vypracovanie: 60 minút

• ţiadne pomôcky nie sú povolené

• všetky úlohy sú zaloţené na výbere odpovede z 

možností A, B, C, D

• ku kaţdej otázke je vždy iba jedna odpoveď 

správna

• oprava označenej odpovede je moţná, treba ju 

však vyznačiť v políčku Oprava



Špecifikácia testu zo SJL



1

2

3

Údaje na odpoveďový 

hárok do políčka 5



Vyplnené triednym

učiteľom
2

3

QR kód dodaný 

z  NÚCEM

Vyplní ţiak podľa 

prvej strany 

prideleného testu



správne označenie

nesprávne označenie

oprava



Dôleţité
• v deň testovania by ţiak mal prísť do školy najneskôr 15 

minú pred začiatkom testovania, t. j. najneskôr 07.45

• po príchode do školy sa zaradiť do triedy, v ktorej sa testuje 

jeho skupina (01 aţ 05)

• posadiť sa na miesto, ktoré má označené menovkou (ţiak si 

nesadá na ľubovoľné miesto)

• úprava tried:  



Žiaci, ktorí skončia písanie testu pred uplynutím testovacieho

času, nesmú z dôvodu zabezpečenia objektivity zostávať v učebni,

v ktorej sa testuje.

Odchádzajú do spoločenskej miestnosti.

Na testovaní sa zúčastnia nestranní pozorovatelia, ktorí narušenie

priebehu testovania zapíšu do Protokolu o priebehu Testovania 9-

2018. Protokol sa zasiela do Národného ústavu certifikovaných

meraní vzdelávania.

V čase písania testov je na chodbe zabezpečený dozor, ktorý

dohliada na nerušený priebeh testovania a na ţiakov, ktorí

ukončia testovanie pred uplynutím riadneho testovacieho času.

Ukončením písania testu zo SJL (2. testovaný

predmet) sa pre žiakov vyučovanie končí.



Výsledky Testovania 9-2018
• Zaslanie výsledkov:

 v elektronickej podobe získajú ZŠ výsledky uţ koncom 

marca 2018 

 výsledkové listy v papierovej podobe dostanú ZŠ do 

30.apríla 2018

• Vyjadrenie úspešnosti (percento a percentil):

percento vyjadruje úspešnosť ţiaka dosiahnutú v teste

percentil vyjadruje v percentách dosiahnuté poradie 

ţiaka v celej populácii všetkých testovaných deviatakov 

na Slovensku



Náhradné Testovanie 9-2018

• zúčastnia sa ho ţiaci, ktorí sa z objektívnych 

dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

• náhradné testovanie bude vo štvrtok, 

05. apríla 2018

• náhradné testovanie sa bude konať v  

príslušných krajských mestách (pre nás –

Trnava)



Prajeme Vám, milí ţiaci,

veľa rozvahy a úspechov

pri vypracovávaní Vašich 

testov.


