
Oznam pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov 

TESTOVANIE 9  2020 

Základné informácie  

 
Dňa 1. apríla 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

a 4. ročníka gymnázií  s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so 

ŠVVP. Cieľom externého testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho 

stredného vzdelávania a porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl. Testovanie na našej škole 

bude realizované papierovou formou.  
Testovanými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra. Počet testovaných 

úloh z matematiky je 30 (15 úloh s tvorbou odpovede a 15 úloh s výberom odpovede), zo 

slovenského jazyka 30 (20 s možnosťou výberu odpovede a 10 úloh s tvorbou odpovede). 

V matematike je časový limit riešenia 90 minút, v predmete slovenský jazyk a literatúra 70 

minút.  Úlohy sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED2.  

Žiaci s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením majú na vypracovanie úloh 

(vzhľadom na určité obmedzenia  pri práci s textom) predĺžený pracovný čas (MAT -105 min, 

SJL – 85 min) a možnosť použitia kompenzačných pomôcok (bežne používaných na 

vyučovacích hodinách pri písaní písomných prác).  

Pre všetkých žiakov sú povolené rysovacie pomôcky, kalkulačka a modré guľôčkové 

pero.  

 

                                          

                                         

Harmonogram TESTOVANIA 9 2020 

 Matematika  
08:00 – 08:10 h – pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov a pomocných papierov 

08:10 – 08:20 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:50 h – riešenie testu (90 minút)  

09:50 – 09:55 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov  

 

09:55 – 10:20 h– prestávka 

 

Slovenský jazyk a literatúra  
10:20 –  10:25 h – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov  

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

10:35 – 11:45 h – riešenie testu (70 minút)  

11:45 – 11:50 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov  

 

Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. 

 

Výsledky testovania žiakov budú zaslané na školu elektronickou formou 30.04.2020. 

Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní Testovania 9 2020 v riadnom termíne, škola ho 

prihlási na náhradný termín (15. a 16. apríl 2020) v krajskom meste. 

 

Podrobné informácie o Testovaní 9  2020 sú na stránke www.nucem.sk   

 

 

 

http://www.nucem.sk/

