
 

 

 

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 

(papierová forma) 

 

        T5-2022 

     18. máj 2022 (streda) 

 

 
 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

matematika 

 

8:00 – 8:10 h  - úvodné pokyny k testovaniu,  rozdanie OH 

a pomocných papierov 

 

8:10 – 8:20 h  - rozdanie testov, oboznámenie sa s testom  

 

8:20 – 9:20 h  - administrácia testu (60 minút) 

9:20 – 9:25 h  - zozbieranie testov, OH a pomocných 

papierov 

9:25 – 9:50 h  - prestávka (25 minút) 



 

slovenský jazyk a literatúra 

 

9:50 – 9:55 h    - úvodné pokyny k testovaniu  a rozdanie OH  

 

9:55 – 10:05 h   - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

  

10:05 – 11:05 h - administrácia testu (60 minút) 

 

11:05 – 11:10 h  - zozbieranie testov, OH a pomocných 

papierov 

 

 
KONIEC TESTOVANIA 



 

POKYNY K PAPIEROVEJ FORME TESTOVANIA 

 

- počas testovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov 

- testy sa vyplňujú modrým perom, nie atramentovým 

- testy  zo slovenského jazyka pozostávajú z 30 otázok, z matematiky 

pozostávajú z 30 otázok 

- žiaci si počas testovania nesmú navzájom požičiavať žiadne pomôcky 

- po rozdaní testov si žiak podpíše test - meno a priezvisko 

- žiaci si v OH vyplnia políčko TESTOVÁ FORMA A KÓD TESTU 

- pred vypracovaním testu majú žiaci 3 minúty na oboznámenie sa s testom  

- žiaci môžu riešiť úlohy priamo v teste a odpovede zapisovať do OH buď 

priebežne, alebo po vyriešení všetkých úloh, keď si budú istí, že svoju 

odpoveď už nebudú meniť 

- počas testovania do učební nevstupujú nepoverené osoby ( rodičia, učitelia 

a žiaci, ktorí sa nezúčastňujú testovania ) 



- počas testovania môže žiak opustiť učebňu iba vo výnimočných prípadoch, 

napríklad: nevoľnosť 

- žiak, ktorý vypracuje test pred uplynutím testovacieho času, ostane na svojom 

mieste a prihlási sa, administrátor k nemu príde a zoberie mu test, OH a v 

prípade matematiky aj papier na pomocné výpočty, potom dá žiakovi pokyn, 

aby opustil triedu a počkal do prestávky v pripravenej učebni, po uplynutí 

testovacieho času dá žiakom pokyn, aby prestali písať a odložili perá, žiaci 

ostanú sedieť, kým administrátor nezozbiera od žiakov všetky testovacie 

materiály  

- informácie o testovaní: www.nucem.sk  

 

MATEMATIKA 

 

- žiaci nesmú používať kalkulačky a rysovacie pomôcky, nesmú sa používať 

tabuľky 

- žiaci zapisujú výsledky čitateľne, podľa predpísaného vzoru 

- vzor správneho zápisu nájde žiak na zadnej strane odpoveď. hárka 

http://www.nucem.sk/


- pri úlohách 1-20 žiaci napíšu do príslušných okienok tak, že do každého 

okienka zapíšu iba jednu číslicu, zapisujú sa len čísla  

- nezapisujú sa žiadne znaky, napr.: +, -, :, ., <, >, jednotky, napr.: mm, cm, €, 

min, kg a pod., písmená, napr.: x, y a pod. 

- pri úlohách 21-30 sú žiakom ponúknuté štyri možné odpovede označené 

písmenami A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna, správnu možnosť 

označia krížikom do stredu políčka 

- výsledok je možné zapísať do riadku napravo i naľavo 

- k opravám by malo dochádzať v čo najmenšom rozsahu 

- na pomocné výpočty dostane každý žiak 1 papier formátu A4, ktorý musí byť 

označený menom žiaka, číslom skupiny a pečiatkou školy v pravom hornom 

rohu, v prípade potreby si žiak môže vyžiadať ďalší pomocný papier 

- do papierov na pomocné výpočty je potrebné zapísať aj číslo úlohy 

- žiak po testovaní odovzdá administrátorovi test, odpoveďový hárok a papier 

na pomocné výpočty 

 

 



SLOVENSKÝ JAZYK 

 

- žiak si pozorne prečíta ukážky a úlohy 

- žiaci nesmú používať žiadne pravidlá, príručky 

- úlohy sa riešia v ľubovoľnom poradí 

- pri úlohách s výberom odpovede A, B, C, D je vždy iba jedna správna, 

správnu odpoveď vyznačí žiak krížikom do stredu políčka 

- pri úlohách s tvorbou odpovede vpíše žiak čitateľne písaným písmom svoju 

odpoveď, rozlišujú sa malé a veľké písmená 

- vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpov. hárka 

- žiak po testovaní odovzdá administrátorovi test a odpoveďový hárok  

 

OPRAVA 

 

- odpoveďové hárky sa skenujú a opravované odpovede zvyšujú náročnosť 

spracovania výsledkov testovania 

 



 

Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia 

matematika 
 

8:00 – 8:10 h       - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných 

papierov 

 

8:10 – 8:20 h  - rozdanie testov, oboznámenie sa s testom  

 

8:20 – 9:35 h - administrácia testu (75 minút) 

 

9:35 – 9:40 h  - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov 

9:40 – 10:05 h  - prestávka (25 minút) v závislosti od ukončenia   

  testovania v skupine (minimálne 25 minút) 

 



slovenský jazyk a literatúra 

 

10:05 – 10:10 h - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH 

a pomocných papierov 

 

10:10 – 10:20 h - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

  

10:20 – 11:35 h - administrácia testu  (75 minút) 

 

11:35 – 11:40 h - zozbieranie testov a OH 

 
 

KONIEC TESTOVANIA 

 



Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia 

matematika 
 

8:00 – 8:10 h      - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných 

papierov 

 

8:10 – 8:20 h      - rozdanie testov, oboznámenie sa s testom  

 

8:20 – 9:50 h      - administrácia testu (90 minút) 

9:50 – 9:55 h      - zozbieranie testov a OH 

9:55 – 10:20 h  - prestávka (25 minút) v závislosti od ukončenia   

testovania v skupine ( minimálne 25 minút) 

 

 



slovenský jazyk a literatúra 

 

10:20 – 10:25 h  - úvodné pokyny k testovaniu  a rozdanie OH  

 

10:25 – 10:35 h     - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

  

10:35 – 12:05 h - administrácia testu (90 minút) 

 

12:05 – 12:10 h - zozbieranie testov a OH 

 

 
KONIEC TESTOVANIA 

 

 



MATEMATIKA 

 

- testy sa vyplňujú modrým perom, nie atramentovým 

- žiaci zapisujú výsledky čitateľne, podľa predpísaného vzoru 

- vzor správneho zápisu nájde žiak na zadnej strane odpoveď. 

hárka 

- pri úlohách 1-20 žiaci napíšu do príslušných okienok tak, že do každého 

okienka zapíšu iba jednu číslicu, zapisujú sa len čísla  

- nezapisujú sa žiadne znaky, napr.: +, -, :, ., <, >, jednotky, napr.: mm, cm, €, 

min, kg a pod., písmená, napr.: x, y a pod. 

- pri úlohách 21-30 sú žiakom ponúknuté štyri možné odpovede označené 

písmenami A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna, správnu možnosť 

označia krížikom do stredu políčka 

- výsledok je možné zapísať do riadku napravo i naľavo 

- k opravám by malo dochádzať v čo najmenšom rozsahu 



- na pomocné výpočty dostane každý žiak 1 papier formátu A4, ktorý musí byť 

označený menom žiaka, číslom skupiny a pečiatkou školy v pravom hornom 

rohu, v prípade potreby si žiak môže vyžiadať ďalší pomocný papier 

- do papierov na pomocné výpočty je potrebné zapísať aj číslo úlohy 

- žiak po testovaní odovzdá administrátorovi test, odpoveďový hárok a papier 

na pomocné výpočty 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

 

- testy sa vyplňujú modrým perom, nie atramentovým 

- žiak si pozorne prečíta ukážky a úlohy 

- úlohy sa riešia v ľubovoľnom poradí 

- pri úlohách s výberom odpovede A, B, C, D je vždy iba jedna správna, 

správnu odpoveď vyznačí žiak krížikom do stredu políčka 

- pri úlohách s tvorbou odpovede vpíše žiak čitateľne písaným písmom svoju 

odpoveď, rozlišujú sa malé a veľké písmená 

- vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpov. hárka 



- žiak po testovaní odovzdá administrátorovi test a odpoveďový hárok 

 

OPRAVA 

 

- odpoveďové hárky sa skenujú a opravované odpovede zvyšujú náročnosť 

spracovania výsledkov testovania 

 

Žiak zaradený do 1. skupiny obmedzenia má predĺžený čas o 15 minút, používa 

kompenzačné  pomôcky podľa individuálnej potreby. 

Žiak zaradený do 2. skupiny obmedzenia pracuje s upravenými testami po 

formálnej a obsahovej stránke, má predĺžený čas o 30 minút. Používa kompenzačné 

pomôcky podľa individuálnej potreby – dyslektické (čítacie) okienko, dyslektické 

tabuľky, gramatické tabuľky, kartičky so slabikami, obrázkovú abecedu, 

matematické tabuľky (prehľad vzorov, tabuľky násobenia...), vlastnoručne urobené 

prehľady pravidiel, diktafón, počítač a iné. Pero, ktoré píše namodro. Má k dispozícii 

asistenta učiteľa. Žiaci si svoje odpovede zapisujú priamo do testu alebo na pomocný 



papier, prípadne odpovede diktujú asistentovi. Zapísané odpovede žiaka podľa 

individuálnej potreby prepíše do odpoveďového hárka asistent. 
 


