
INFORMÁCIE O TESTOVANÍ ŽIAKOV 5. ROČNÍKA T–5 2015 

 
TERMÍN TESTOVANIA: 25. november 2015 (streda)  

 

CIELE TESTOVANIA:  

 získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, 

 poskytnúť školám aj odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a 

zručnostiach žiakov z testovaných predmetov.  

 

TESTY ADMINISTRUJÚ: pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na daný testovaný predmet pod 

dohľadom externého dozoru.  

 

TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra.  

 

ČAS RIEŠENIA TESTOV:  

 matematika – 60 minút,   

 slovenský jazyk a literatúra – 60 minút.  

 

POČET TESTOVÝCH ÚLOH: 

 matematika – 30 úloh, 

 slovenský jazyk a literatúra – 30 úloh. 

 

POČET A TYPY ÚLOH Z TESTOVANÝCH PREDMETOV  
 

MATEMATIKA:  

 úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh),  

 úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna  správna (10 úloh).  

OBSAHOVÉ ZAMERANIE TESTU: 

 Čísla, premenné a počtové výkony s číslami (14 úloh), 

 vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy (3-4 úlohy),  

 geometria a meranie (7 úloh),  

 kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (3 úlohy),  

 logika, dôvodenie, dôkazy (2-3 úlohy).  

UKÁŽKY ÚLOH: 

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_MAT_T5-

2015_final.pdf  

POVOLENÉ POMÔCKY: 

 modré pero,  

 rysovacie pomôcky (ceruzka, pravítko, kružidlo),  

 opečiatkované pomocné papiere A4. 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY: 

 kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra. 

 

 

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_MAT_T5-2015_final.pdf
http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_MAT_T5-2015_final.pdf


SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:  

 úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna  právna (20 úloh),  

 úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh).  

OBSAHOVÉ ZAMERANIE TESTU: 

 21 položiek sa vzťahuje na ukážky (ku každej ukážke 7 položiek),  

 9 položiek je voľných, z ktorých niektoré sa vzťahujú na kratšie texty. 

UKÁŽKY ÚLOH: 

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-

2015_final.pdf  

POVOLENÉ POMÔCKY: 

 modré pero. 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY: 

 zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra. 

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM T-5 2015  
MATEMATIKA  

08:00 – 08:15 (15 min)  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov 

08:15 – 08:20 (5 min)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom  

08:20 – 09:20 (60 min)  administrácia testu z matematiky  

09:20 – 09:25 (5 min)  zbieranie testov a odpoveďových hárkov  

 

09:25 – 09:45 (20 min)  PRESTÁVKA  

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

09:45 – 10:00 (15 min)  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov  

10:00 – 10:05 (5 min)  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom  

10:05 – 11:05 (60 min)  administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry  

11:05 – 11:10 (5 min)  zbieranie testov a OH  

 

Záver testovania 

 

11:10–11:30 (20 min) 

 

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania  

 

Podrobnejšie informácie o T-5 2015 nájdete na  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5   

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2015_final.pdf
http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2015/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2015_final.pdf
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

