Testovanie 9 – základné informácie:
RIADNY TERMÍN 21. marec 2018 (streda)
NÁHRADNÝ TERMÍN 05. apríl 2018 (štvrtok) v krajských mestách
Žiaci musia byť v škole už o 7:45, prinesú si nižšie uvedené povolené
pomôcky,(aj rezervné), desiatu, nápoj.
Všetky osobné veci, ktoré nebudú potrebovať pri testovaní (telefóny, tašky,...)
budú odložené v zbernej triede.
Harmonogram:
Matematika
08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu
09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
09:25 – 09:45 h (20 minút) – prestávka
Slovenský jazyk a literatúra
09:45 – 09:55 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu
11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH
11:10 – 11:45 h (35 minút) – prestávka pre školy s VJM/VJU
Záver testovania pre školy s VJS
11:10 – 11:40 h (ak nie je žiak so ZZ)
11:40 – 12:10 h (ak je žiak z 1. sk. ZZ)
TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a
ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym
postihnutím).
TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra
TESTOVANÉ UČIVO: učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej
pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.
POVOLENÉ POMÔCKY : kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero.
NEPOVOLENÉ POMÔCKY : mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
ZASLANIE VÝSLEDKOV :elektronickou formou – 17. apríl 2018,
výsledkové listy žiakov a škôl – 30. apríl 2018.
NÁHRADNÝ TERMÍN: 05. apríl 2018 (štvrtok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych
dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

Účasť žiakov 9. ročníka ZŠ so zdravotným znevýhodnením (ZZ) na testovaní v školskom
roku 2017/2018:
TESTOVANIE PODĽA UPRAVENÝCH PODMIENOK:
c) žiak základnej školy vzdelávaný v triede spolu s ostatnými žiakmi školy formou školskej integrácie
ÚČASŤ ŽIAKOV SO ZZ NA TESTOVANÍ : žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie
(začlenenia) sa do testovania zapájajú bez ohľadu na to, či si prihlášku podávajú na študijný alebo
učebný odbor strednej školy,
UPRAVENÉ PODMIENKY: predĺženie času

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
www.nucem.sk /Testovanie 9

