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Strategický cieľ 

   inovovať a realizovať systém národných meraní       

na troch úrovniach po ukončení 
 

 primárneho (ISCED 1),  

 nižšieho sekundárneho (ISCED 2),   

 vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3),        

    

   ktorý umožní monitorovať vývoj vzdelávania na 

základných a stredných školách v kontexte 

realizovanej obsahovej reformy vzdelávania v SR.  



 

Špecifické ciele 

1. Vytvoriť a overiť model systému monitorovania 

a hodnotenia výsledkov vzdelávania  na národnej úrovni 

pre vzdelávacie stupne ISCED 1 – ISCED 3 v SR. 

2. Inovovať testovacie nástroje a metódy vyhodnocovania       

výsledkov meraní.  

3. Realizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

k problematike tvorbe testov a objektívnych spôsobov 

hodnotenia výsledkov vzdelávania. 

4. Definovať indikátory kvality vzdelávania a monitorovať 

možnosti ich implementácie do systému hodnotenia kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách SR. 

 

 



Cieľové skupiny 

    Žiaci 

 4. ročníka základných škôl SR o veku 9 – 11 rokov               

v závere vzdelávacieho  stupňa ISCED 1 (5 200 žiakov).  

 8. a 9. ročníka základných škôl a III. a IV. ročníka               

8-ročných gymnázií SR vo veku 14 – 15 rokov  v závere 

vzdelávacieho stupňa ISCED 2 (9 800 žiakov). 

 3. a 4. ročníka stredných škôl a VII. a VIII. ročníka            

8-ročných gymnázií SR  v závere vzdelávacieho stupňa  

ISCED 3 (16 800 žiakov).  

 



 

Cieľové skupiny 
 Pedagogickí zamestnanci 

 učitelia základných škôl SR s aprobáciou na vyučovanie 

1. stupňa (ISCED 1),  

 učitelia základných škôl SR v rámci celej SR s aprobáciou 

SJL, SJSL, MJL, AJ, úroveň A2 a MAT (ISCED 2),  

 učitelia stredných škôl SR s aprobáciou SJL, SJSL, MJL, 

cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský), MAT, 

prírodovedné a spoločenskovedné predmety (ISCED 3),  

 vysokoškolskí pedagógovia.  

 



 

Cieľové skupiny 

Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

 NÚCEM  

 MPC   

 VŠ  

    s úplným vysokoškolským vzdelaním prvého, druhého 

a tretieho stupňa, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.  

 



 

Aktivity 1.1 

Externé hodnotenie na stupni ISCED 1 

 ZŠ s VJS a ZŠ s VJM  

 vyučovacích jazykov (SJL, MJL) /OF 

  matematiky (MAT) /OF 

   

 Administrácia (2 etapy) – máj 2011, 2012  

   pilotné testy  

   dotazníky pre žiakov 

   dotazníky pre učiteľov 

    

4 testy – z toho 1 test do zbierky 

 



 

Odpoveďový formulár 2011 



 

Odpoveďový formulár 2012 



 

Dotazník pre učiteľa 



 

Dotazník pre žiaka 



 

Výstup Projektu 

 Zbierky úloh (ISCED 1, 2) 

 Správy o výsledkoch testovania 

 Odborný seminár 

 Medzinárodná konferencia – september 2013 

 

     

    Viac informácií o projekte www.nucem.sk/Projekt ESF    

v časti Dokumenty/Pilotné testovanie ISCED 2 

http://www.nucem.sk/Projekt
http://www.nucem.sk/Projekt


Príprava na T5 



Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5 

 Termín: október – november 2012 

 Testované predmety: MAT, SJL, MJL/OF, SJ (CD) 

 Testovanie: na vybraných ZŠ 

Pilotné Testovanie 5-2013 

 Termín: október – november 2013 

 Testované predmety: MAT, SJL, MJL/OF, (testy ostanú na ZŠ) 

 Testovanie: na reprezentatívnom výbere žiakov ZŠ 

Generálna skúška testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

 Termín: november 2014 

 Testované predmety: MAT, SJL, MJL/OF  

 Testovanie: na všetkých ZŠ 

Riadny termín T5 

 Termín: november 2015 

 



 

 

 

 

Obsahové zameranie  
MATEMATIKA T5-2013 

Typ testových položiek 
20 otvorených s krátkou číselnou odpoveďou 

10 uzavretých s výberom odpovede zo 4 možností 

Testované oblasti 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

3. Geometria a meranie 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

5. Logika, dôvodenie, dôkazy 

Povolené pomôcky 
Písacie – modré alebo čierne guľôčkové pero, 

rysovacie potreby 

Nepovolené pomôcky 
Kalkulačka, pravítka, mobilné telefóny, študijné 

materiály, učebnice a pod. 

Hodnotenie 
1 bod za správnu odpoveď 

0 bodov za nesprávnu a žiadnu odpoveď 



Obsahové zameranie  
VYUČOVACIE JAZYKY (SJL, MJL)T5-2013 

Počet testových 

položiek 

30 položiek 

• 3 ukážky – ku každej ukážke sa vzťahuje 10 úloh 

Typ testových položiek 30 uzavretých s výberom odpovede zo 4 možností 

Testované oblasti 

1. Jazyk a komunikácia 

2. Komunikácia a sloh 

3. Čítanie a literatúra 

4. Čítanie s porozumením 

Charakteristika textov 

Texty primerané žiakom 5. ročníka ZŠ 

Súvislé a nesúvislé texty 

Umelecké aj odborné texty 

Hodnotenie 
1 bod za správnu odpoveď 

0 bodov za nesprávnu a žiadnu odpoveď 



Počet testových 

položiek 
34 položiek 

Typ testových 

položiek 

s výberom odpovede zo 4 možností 

s tvorbou krátkej odpovede 

Testované oblasti 

1. Počúvanie s porozumením – 2 ukážky, CD nahrávka 

2. Čítanie s porozumením – 2 ukážky 

3. Slovná zásoba 

4. Písomný prejav 

5. Krátky slohový útvar – 5 až 7 viet (pomocné otázky k téme) 

Charakteristika 

textov 

Texty primerané žiakom 5. ročníka ZŠ 

Súvislé a nesúvislé texty 

Umelecké aj odborné texty 

Hodnotenie 0 – 3 body 

Obsahové zameranie  
SLOVENSKÝ JAZYK T5-2013 



 

Ďakujem  za pozornosť 

Mgr. Eva Polgáryová, PhD. 

eva.polgaryova@nucem.sk 

NÚCEM 

mailto:eva.polgaryova@nucem.sk

