
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – T5-2019 

Termín: 20.11.2019 

Povolené pomôcky: Pero, ktoré píše namodro, nie gumovacie, pomocné papiere na 

matematiku 

Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra, výpisky, 

učebnice, študijné materiály, mobilné telefóny 

Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej 

pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací 

program pre žiakov 1. stupňa ZŠ) 

Čas riešenia testov 60 minút – matematika  

60 minút – vyučovací jazyk 

Počet testovaných úloh 30 úloh – matematika  

30 úloh – vyučovací jazyk 

Informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 5, www.zsilava.edupage.org 

Účasť na testovaní: Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov 

vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s 

mentálnym postihnutím. 

Harmonogram testovania: 

7, 20 – 7,35   príchod do školy 

7,35 – 8,00 rozdelenie do učební, príprava na testovanie 

8,00 – 8,10 h (10 

minút) 

úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu 

a rozdanie OH z matematiky 

8,10 – 8.20 h (10 

minút) 

rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom 

z matematiky 

8,20 – 9.20 h (60 

minút) 

administrácia  testu z matematiky 

9,20 – 9,25 h (5 

minút) 

zozbieranie testov a OH 

9,25 – 9,50 h (20 

minút) 

prestávka 

9,50 – 9,55 h (10 

minút) 

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo 

slovenského jazyka a literatúry 

9,55– 10,05 h (10 

minút) 

rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo  SJL 

10,05 – 11,05 h (60 

minút) 

administrácia certifikačného testu zo slovenského 

jazyka a literatúry 

11,05 –11,10 h (5 

minút) 

zozbieranie testov a OH 
 

11,10 - Záver testovania  - žiaci odchádzajú domov ! 
 

 

 

http://www.nucem.sk/Testovanie%205
http://www.zsilava.edupage.org/


Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – T5-2019 – integrovaní žiaci 

Termín: 20.11.2019 

Povolené pomôcky: Pero, ktoré píše namodro, nie gumovacie, pomocné papiere na 

matematiku 

Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra, výpisky, 

učebnice, študijné materiály, mobilné telefóny 

Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej 

pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací 

program pre žiakov 1. stupňa ZŠ) 

Čas riešenia testov 75 minút – matematika  

75 minút – vyučovací jazyk 

Počet testovaných úloh 30 úloh – matematika  

30 úloh – vyučovací jazyk 

Informácie o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 5, www.zsilava.edupage.org 

Účasť na testovaní: Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov 

vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s 

mentálnym postihnutím. 

Harmonogram testovania: 

7, 20 – 7,35   príchod do školy 

7,35 – 8,00 rozdelenie do učební, príprava na testovanie 

8,00 – 8,10 h (10 

minút) 

úvodné pokyny k certifikačnému testovaniu 

a rozdanie OH z matematiky 

8,10 – 8.20 h (10 

minút) 

rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom 

z matematiky 

8,20 – 9.35 h (75 

minút) 

administrácia  testu z matematiky 

9,35 – 9,40 h (5 

minút) 

zozbieranie testov a OH 

9,40 – 10,05 h (20 

min.) 

prestávka 

10,05 – 10,10 h (10 

minút) 

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo 

slovenského jazyka a literatúry 

10,10– 10,20 h (10 

minút) 

rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo  SJL 

10,20 – 11,35 h (75 

minút) 

administrácia certifikačného testu zo slovenského 

jazyka a literatúry 

11,35 –11,40 h (5 

minút) 

zozbieranie testov a OH 
 

11,40 - Záver testovania  - žiaci odchádzajú domov ! 
 

 

http://www.nucem.sk/Testovanie%205
http://www.zsilava.edupage.org/

