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Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T9-2013 

NÚCEM, Bratislava 2012 

Testy z vyučovacích jazykov celoslovenského testovania sú určené žiakom 9. ročníka 

základných škôl okrem žiakov s mentálnym postihnutím. V celoslovenskom testovaní žiakov 

9. ročníka (T9) sa používajú testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy (norm-referenced), testy 

rozlišujúce žiakov podľa ich výkonov v teste. Sú zostavené tak, aby obsahovou stránkou      

a úrovňou náročnosti zodpovedali platnej pedagogickej dokumentácii. 

Pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským – ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia), PRÍLOHA 

ISCED 2 – VZDELÁVACIE ŠTANDARDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A 1. – 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM 

ŠTÚDIOM, ktorú pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským posúdila a schválila 

Ústredná predmetová komisia (ÚPK) pre slovenský jazyk a literatúru, ŠPÚ Bratislava 2009.  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazy

k_a_literatura_isced2.pdf 

Pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským – ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia), PRÍLOHA 

ISCED 2. Posúdila a schválila ÚPK pre maďarský jazyk a literatúru, ŠPÚ Bratislava 2010. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM: SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERAT/RA 

(Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia), PRÍLOHA ISCED 2.  Posúdila a schválila ÚPK 

pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru pre základné a stredné školy s vyučovacím 

jazykom maďarským, ŠPÚ Bratislava 2008 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/madarsky_jazy

k_literatura_isced2.pdf 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazy

k_a_slovenska_literatura_isced2.pdf 

Pre žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským – ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia), PRÍLOHA 

ISCED 2. Posúdila a schválila ÚPK pre ukrajinský jazyk a literatúru, ŠPÚ Bratislava 2010. 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/ukrajinsky%20j

azyk_a_literatura_isced%202.pdf 

 

Testovanie sa v súlade so ŠVP viac orientuje na overovanie čitateľských kompetencií – 

prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy 

súvislých a nesúvislých textov, schopnosť argumentovať. 

Úlohy v testoch nie sú len typickými školskými úlohami, neoverujú len rozsah zapamätaných  

vedomosti,  ale aj  vyššie poznávacie schopnosti žiakov. Vo väčšej miere sú zamerané na 

čítanie s porozumením. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, 

schopnosť žiakov aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia. 

Testy z  vyučovacích jazykov T9-2013 budú obsahovať práve takéto typy úloh. Na ukážku 

uvádzame niekoľko úloh. Žiaci v teste z vyučovacích jazykov sa s podobnými úlohami môžu 

stretnúť. 
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Obsahové zameranie testov z vyučovacích jazykov T9-2013 

 

Cieľ 

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na 
základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni 
v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.  

Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského 
zákona      v platnom znení prijímajú stredné školy na ich štúdium žiakov aj 
na základe výsledkov externého testovania. 

Čas riešenia 
60 minút – SJL, MJL 

50 minút –  UJL, SJSL 

Počet testových 
úloh 

25 úloh – SJL, MJL 

20 úloh – UJL, SJSL 

Forma 
testových úloh 

Uzavreté úlohy s výberom odpovede zo štyroch možností. 

SJL, MJL 

 20 úloh sa viaže na ukážky  
 5 úloh je voľných, z ktorých niektoré sa viažu na kratšie texty 

 UJL a SJSL  

 15 úloh sa viaže na ukážky  
 5 úloh je voľných, z ktorých niektoré sa viažu na kratšie texty  

Testované 
oblasti 

Čítanie s porozumením, významová/lexikálna rovina, zvuková rovina jazyka 
a pravopis, tvarová/morfologická rovina jazyka, syntaktická/skladobná rovina, 
sloh,  literárne žánre, literárne druhy, štruktúra diela, štylizácia textu, metrika, 
všeobecné pojmy (sledovanie čitateľských, interpretačných, lexikálno-
gramatických kompetencií) 

Charakteristika 
textov 

Texty primerané žiakom 9. ročníka ZŠ 

 súvislé a nesúvislé texty 
 autentické i upravené texty 
 umelecké, vecné texty 
 texty z rôznych médií (denná tlač, internet) 

Kognitívna 
úroveň 

1. Zapamätanie, porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, 
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie. 

2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu 
vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod. 

3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, 
riešenie problému, hodnotenie a pod. 

Povolené 
pomôcky 

Písacie potreby – modré alebo čierne guľôčkové pero 

Nepovolené 
pomôcky 

Mobilný telefón, Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského 
jazyka, Synonymický slovník slovenčiny, Slovník cudzích slov 

Hodnotenie 
1 bod za správnu odpoveď 

0 bodov za nesprávnu a žiadnu odpoveď 
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Ukážky úloh a textov 
z vyučovacích jazykov na čítanie s porozumením 
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Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/testy/SJL_fA_web_2012.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2012/testy/SJL_fA_web_2012.pdf
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Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/testy/MJL_fA_web_2012.pdf 
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Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/testy/SJSL_fA_web_2012.pdf 
 
 
 

http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2012/testy/SJSL_fA_web_2012.pdf
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Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/testy/UJL_fA_web_2012.pdf 


