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ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE T5 - 2014 

TERMÍN TESTOVANIA 
 12. november (streda)  

 13. november (štvrtok) 

TESTOVANÁ VZORKA 

 žiakci 5. ročníka vybraných ZŠ v SR s vyučovacím 

jazykom slovenským a maďarským (z vybranej školy 

určená trieda), okrem žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a s mentálnym postihnutím 

CIEĽ TESTOVANIA 

 overiť testovacie nástroje na reprezentatívnej vzorke 

 získať objektívne informácie o výkone žiakov pri 

vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 

 poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší 

obraz o testovaných predmetoch 

 overiť logistické a organizačné zabezpečenie 

testovania 

 overiť možnosti elektronického testovania v praxi 

VÝBER 
ADMINISTRÁTOROV 

 pedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú v aprobácii 

testovaný predmet 

 dvaja administrátori v testovanej miestnosti.  

Jeden tzv. „technický“ administrátor, ktorý je 

zdatnejší vo využívaní IT techniky (môže byť aj IT 

administrátor). Zabezpečuje pomoc žiakom pri 

drobných technických problémoch pri prihlasovaní. 

Druhý „klasický“ administrátor sa venuje v prevažnej 

miere administrovaniu testovania, dbá na objektívny 

priebeh testovania, zamedzuje nečestným 

praktikám.  

TESTOVANÉ PREDMETY 

 matematika 

 vyučovací jazyk 

 slovenský jazyk a literatúra na ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským 

 maďarský jazyk a literatúra na ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským 

NÁROČNOSŤ ÚLOH 

 rozsah učiva je v súlade s platnými pedagogickými 

dokumentami pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací 

program) 

DĹŽKA ČASU RIEŠENIA 
 60 minút – matematika 

 60 minút – vyučovací jazyk  
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POČET TESTOVANÝCH 
ÚLOH 

 30 úloh – matematika 

 30 úloh – vyučovací jazyk 

POVOLENÉ POMÔCKY 

 

 písacie potreby – modré alebo čierne pero, ceruzka, 

počítač, na matematike pomocné papiere na výpočty 

– formát A4, pre každého žiaka 2 ks označené 

menom žiaka, kódom testovanej skupiny a pečiatkou 

školy 

 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY 

 

 kalkulačka 

 pravítko 

 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra 

 mobilné telefóny 

ZASADACÍ PORIADOK 
A ROZMIESTNENIE 

ŽIAKOV 

 zasadací poriadok - žiaci sediaci vedľa seba a za 

sebou majú rôzne varianty testu (variant testu priradí 

žiakovi systém) 

HODNOTENIE ÚLOH 
 1 bod za správnu odpoveď 

 0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď 

TERMÍN A SPÔSOB 
ZASLANIA VÝSLEDKOV 

 december 2014 

 elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ 

MATERIÁLY K 
TESTOVANIU  

 www.nucem.sk / ESF projekty/ projekt E-

test/Dokumenty/ Školy  

NÁZOV SÚBORU 
TESTOVANÍ 

 

 pre generálnu skúšku platí názov súboru testovaní: 

Generálna skúška T5 

 pre testovanie T5 platí názov súboru testovaní:  

Etest T5 

PRÍSTUPOVÝ KĽÚČ 

 jedinečný pre testovanú skupinu, t. j. všetci žiaci 

v jednej skupine budú mať rovnaký prístupový kľúč 

zadaný pri plánovaní termínu 
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HARMONOGRAM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA T5 – 2014 

 
Ak kapacita vašich počítačových učební umožňuje otestovať všetkých žiakov 
požadovanej triedy, testovanie sa uskutoční v termíne12.11.2014. V prípade, že 
kapacita vašich učební neumožňuje otestovať všetkých žiakov požadovanej triedy 
12. 11. 2014, testovanie zvyšných žiakov zrealizujte 13.11.2014.  
Žiadame Vás, aby ste v maximálnej miere zabezpečili objektivnosť testovania aj 
počas druhého dňa. 

 
 

 
12.11.2014 
(13.11.2014) 

Každá skupina je testovaná z  predmetu: 
 matematika 

 vyučovacie jazyky podľa nasledujúceho 

harmonogramu 

 
MATEMATIKA 

8.00  – 8.15 (15 min) 
 

rozsadenie žiakov podľa zasadacieho poriadku, 
úvodné pokyny k testovaniu, prihlásenie sa do 
systému E-test 

8.15 – 8.20 (5 min) 
 

oznámenie prístupového kľúča do testu, prihlásenie 
žiakov do testu 

8.20 – 9.20 (60 min) 
 

administrácia testu z matematiky 

9.20 – 9.25 (5 min) 
 

odhlásenie sa zo systému, odovzdanie pomocných 
materiálov 

9.25 – 9.45 (20 min) 
 

prestávka 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA/ 
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

9.45 – 10.00 (15 min) 
 

Rozsadenie žiakov podľa zasadacieho poriadku, 
úvodné pokyny k testovaniu, prihlásenie sa do 
systému E-test 

10.00 – 10.05 (5 min) 
 

oznámenie prístupového kľúča do testu, prihlásenie 
žiakov do testu 

10.05 – 11.05 (60 min) 
 

administrácia testu zo 
 slovenského jazyka a literatúry 

 maďarského jazyka a literatúry 

11.05 – 11.10 (5 min) 
 

odhlásenie sa zo systému, odovzdanie pomocných 
materiálov 

 
Záver testovania 
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HARMONOGRAM GENERÁLNEJ SKÚŠKY  

ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA T5 – 2014  
(pre školy, ktoré prejavili záujem) 

 

 
6.11.2014 
 

 
Každá skupina je testovaná z  predmetu: 

 vyučovacie jazyky podľa nasledovného 

harmonogramu 

 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

8.00  - 8.00 (30 min) 
 

úvodné pokyny k testovaniu, prihlásenie sa do PC 
rozdanie prístupových hesiel do E- testu podľa 
pripraveného zasadacieho poriadku, demo-test 

8.30 - 9.30 (60 min) 
 

administrácia testu generálnej skúšky T5 

9.30 - 9.40 (10 min) 
 

odhlásenie sa zo systému, odovzdanie prihlasovacích 
údajov, pomocných materiálov 

 
Záver testovania 

 

 


