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K I I y NÁRODNÝ USTAV CERTIFIKOVANÝCH MERANÍ VZDELÁVANIA 

N V ^ V ^ I — I V I ŽEHRIANSKA 9, 851 07 BRATISLAVA 5 

Riaditeľom 
základných škôl s VJM v SR 

VÁŠ LIST/ZO DŇA NAŠE ČÍSLO VYBAVUJE/LINKA BRATISLAVA 

NÚCEM 254/2017 Mgr. Liliana Bolemant, PhD. 12.12. 2017 
1+421-2-68 26 03 10 

Vec: Informácie o Generálnej skúške T9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 
- 1. list riaditeľovi školy 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM) v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku inovovanej formy 
Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej GS T9 SJSL 2018) pre 
žiakov 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. 

Potreba realizácie GS T9 SJSL 2018 vyplýva z plánovaných zmien v testovaní SJSL 
v školskom roku 2018/2019. Zmeny súvisia so zavádzaním inovovaného ŠVP. Test bude 
overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa 
bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, 
porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných 
v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku. Dôvodom na uvedené zmeny je aj to, že 
podobné zmeny v testovaní SJSL budú od školského roka 2018/2019 realizované aj 
v testovaní externej časti maturitnej skúšky na stredných školách. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Testovanie 9-2019 zo SJSL už bude prebiehať s využitím 
inovovaných testovacích nástrojov. 

Test GS T9 SJSL 2018 bude obsahovať aj položky s tvorbou krátkej odpovede a položky 
zamerané na počúvanie s porozumením (s použitím zvukovej nahrávky). 

Čas administrácie testovania bude 70 minút. 

Cieľom GS T9 SJSL je: 
• overiť inovované testovacie nástroje, 
• overiť procesy realizácie inovovanej T9 zo SJSL (administrácia s nahrávkou), 
• oboznámiť žiakov 8. ročníka ZŠ a ich učiteľov SJSL s inovovanými testovacími 

nástrojmi. 

Generálna skúška sa uskutoční 18. apríla 2018 (streda), zúčastnia sa jej žiaci 8. ročníka 
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským Účasť škôl a žiakov na tomto 
testovaní je dobrovoľná 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa testovania môžu zúčastniť, ale testovacie nástroje 
nebudú modifikované. 
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Prosíme Vás, aby ste predbežný záujem o účasť vašej školy na GS T9 SJSL 2018 oznámili 
vyplnením elektronického dotazníka: https://goo.gl/forms/GSUiMwmmCd50PFLM2. 
Dotazník vyplňte do 22. decembra 2017. 

Pre účely GS T9 SJSL 2018 budete používať vaše šesťmiestne NÚCEM kódy škôl. 

Pre GS T9 SJSL 2018 budú platiť upravené Pokyny pre koordinátora a administrátora, ktoré 
budú uverejnené na www.nucem.sk v časti Testovanie 9. Na GS T9 SJSL 2018 sa 
nezúčastní externý dozor. 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

ďalšie informácie ku GS T9 SJSL 2018 a pokyny k záväznému prihlasovaniu žiakov Vám 
zašleme v 2. liste riaditeľovi školy do 7. februára 2018. 

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že všetky materiály, organizačné pokyny ku GS T9 
SJSL 2018 a iné informácie súvisiace s týmto testovaním, budú postupne zverejňované na 
internetovej stránke: www.nucem.sk (v časti Testovanie 9). Na stránke je aktuálne 
zverejnená Špecifikácia testu GS T9 SJSL 2018, vzorová ukážka testu zo SJSL (časť 
počúvanie s*porozumením) so zvukovou nahrávkou. 

Žiadame Vás preto, aby ste uvedené internetové stránky priebežne sledovali. 

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 02/68 26 03 10 alebo mailom 
liliana.bolemant@nucem.sk. 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

S pozdravom 
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