Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
T9-2019
Dátum testovania: 3. apríla 2019 ( streda)
Náhradný termín testovania: 16. apríl 2019 (utorok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa
z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.
Organizátor:
Testovanie T9-2019 organizuje NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)
z profilových predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.
NÚCEM od školského roka 2018/2019 pripravilo zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania
T9-2019.
Inovácia testov spočíva v navýšení počtu úloh na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení
otvorených položiek, t. j. úloh s krátkou odpoveďou.
Ciele testovania:
Cieľom testovania je porovnať výkony jednotlivých 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 žiakov na štúdium aj na základe výsledkov externého testovania.

Test z matematiky:
Čas: 90 minút
Počet úloh: 30
Forma úloh: 15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou,
15 uzatvorených úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností.
Kontext: 10 úloh s matematickým kontextom,
20 úloh s kontextom z reálneho života.

Test zo slovenského jazyka a literatúry:
Čas: 70 minút
Počet úloh: 30
Forma úloh: 20 úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností,
10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede.
Z celkového počtu 30 úloh : 21 úloh sa vzťahuje na ukážky (ku každej ukážke 7 úloh),
9 úloh je voľných, niektoré sa môžu vzťahovať na kratšie texty.
Povolené pomôcky: písacie ( modré pero, nesmie byť gumovacie, resp. atramentové) a rysovacie
potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere formátu A4, prehľad vzorcov ( je súčasťou testu).
Nepovolené pomôcky: Mobilný telefón ani iné technické zariadenia Matematicko-fyzikálno-chemické
tabuľky, rôzne prehľady matematických vzorcov, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
Testované učivo: Učivo Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupňa v SR, ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie.
Hodnotenie testov: 1 bod za správnu odpoveď
0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď
Zaslanie výsledkov: elektronickou formou, písomnou formou – výsledkové listy žiakov a škôl.
Organizácia testovania:
Viac informácii nájdete na www.nucem.sk
Vzorové inovované testy Testovanie 9 zo SJL a MAT, odpoveďové hárky a kľúče správnych odpovedí
k týmto testom nájdete na stránke NUCEM v časti Dokumenty na stiahnutie.

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia!

