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 NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9.
Informácie vám poskytneme aj na e-mailovej adrese testovanie9@nucem.sk.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v náhradnom termíne je určené žiakom, ktorí sa
z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2018) v riadnom
termíne (v zmysle § 155 odseku 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v platnom znení).
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŚ v náhradnom termíne (ďalej len „náhradné testovanie“) sa
uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách SR, v školách, ktoré určili odbory školstva
okresného úradu v sídle kraja (ďalej len OŠ OÚ) po dohode s Národným ústavom certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM) a s riaditeľmi vybraných škôl.
Zamestnanci OŠ OÚ budú kontrolovať dodržiavanie pokynov na prípravu a administráciu
testov v náhradnom testovaní a koordinovať jeho priebeh vo vybraných školách.
Podľa § 155 odseku 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
„za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ
školy“.
Podľa § 156 odseku 1 a 2 „školského zákona“:
„(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania
žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by
zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého
testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu
neoprávnených výhod.
(2) Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo
príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom
činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.“

1. Deň pred náhradným testovaním
 Zamestnanci OŠ OÚ pripravia pre prihlásených žiakov listy papiera formátu A4 (opečiatkované
pečiatkou OŠ OÚ) na pomocné výpočty z matematiky. Na každého žiaka sa počíta s jedným až
dvoma listami papiera.
 Najneskôr 4. apríla 2018 poverený zamestnanec OŠ OÚ zorganizuje školenie administrátorov –
pričom postupuje v zmysle pokynov pre koordinátorov a administrátorov pre riadny termín
(vrátane pokynov pre koordinátorov a administrátorov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením).
Počet administrátorov závisí od počtu prihlásených žiakov a počtu učební, v ktorých bude
náhradné testovanie prebiehať.
 Na školení administrátorov sa poverený zamestnanec OŠ OÚ a vybraní administrátori oboznámia
s Pokynmi na prípravu a realizáciu náhradného testovania, s Pokynmi pre koordinátorov
a s Pokynmi pre administrátorov pre riadny termín. Pokyny sú zverejnené na internetovej stránke
NÚCEM www.nucem.sk v časti Testovanie 9/Dokumenty.
 Poverený zamestnanec OŠ OÚ v spolupráci s riaditeľom školy a administrátormi pripravia učebne
(osobitne učebne pre žiakov so ZZ podľa počtu týchto žiakov), zoznamy žiakov na vykonanie ich
prezencie a zasadacie poriadky žiakov.
 Poverený zamestnanec OŠ OÚ a administrátori vyvesia zoznamy žiakov na viditeľné miesto pri
vstupe do budovy školy a na dvere učební, v ktorých bude testovanie prebiehať.
 Dňa 4. apríla 2018 zamestnanec príslušného OŠ OÚ poverený koordináciou náhradného
testovania prevezme od kuriéra zásielku s testami a odpoveďovými hárkami (OH). Súčasťou
zásielky budú bezpečnostné aj biele obálky a Protokol o priebehu testovania. Poverený
zamestnanec zabezpečí otvorenie zásielky s OH. Zásielka s testami zostane zabalená a
uložená v zabezpečených priestoroch. Zásielku s OH poverený zamestnanec rozbalí
a vytriedi OH, ktoré budú potrebné na náhradné testovanie. Takto vytriedené OH vloží do 2
obálok a označí ich: Pre NT a Nepoužité, následne ich uloží do dňa testovania do
zabezpečeného priestoru.
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2. Deň náhradného testovania – pred začiatkom testovania
 Administrátori vykonajú v čase od 7:30 do 7:45 h prezenciu žiakov. Pri prezencii žiaci predložia
občiansky preukaz, resp. rodný list. Ak žiak nebol uvedený v zozname prihlásených žiakov (jeho
prihlásenie na náhradný termín nebolo v stanovenom termíne), môže byť pripustený k testovaniu
len v prípade, že má so sebou písomné vyjadrenie o účasti na testovaní v náhradnom termíne
potvrdené svojím zákonným zástupcom, riaditeľom školy a pečiatkou školy, ktorej je žiakom.
 Administrátori zistia počet prítomných žiakov so ZZ, ich zadelenie podľa stupňa obmedzenia
a zabezpečenie individuálnych podmienok pre týchto žiakov (predĺžený pracovný čas alebo
prítomnosť osobného asistenta – administrátora) a skontrolujú kompenzačné pomôcky pre žiakov
so ZZ.
Dňa 5. apríla 2018 o 7:45 h poverený zamestnanec OŠ OÚ v spolupráci s riaditeľom školy
a administrátormi skontrolujú neporušenosť zásielky s testami a otvoria vonkajší obal zásielky .
Rozbalia iba testy z matematiky , skontrolujú ich počet a úplnosť. Zároveň sa rozbalia aj príslušné
testy pre žiakov so ZZ.
Poverený zamestnanec OŠ OÚ za prítomnosti riaditeľa rozdá administrátorom testy
z matematiky podľa počtu žiakov v testovanej skupine. Zvyšné testy zabalia do bielej obálky, ktorú
podpíše riaditeľ, koordinátor a následne ju prelepia páskou. Takto pripravenú obálku s nepoužitými
testami uložia do zabezpečeného priestoru u riaditeľa školy. V prípade nepoužitých testov
z vyučovacích jazykov postupujte rovnako. Pred 8:00 h administrátori odchádzajú do učební
s presným počtom testov, OH a papiermi na pomocné výpočty.
Testy zo slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s VJS)/z maďarského jazyka a literatúry
(ZŠ s VJM) a testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ZŠ s VJM)/testy
z ukrajinského jazyka a literatúry (ZŠ s VJU) zostanú zabalené a uložené v zabezpečenom
priestore u riaditeľa školy.
***
9:25 – 9:45 h poverený zamestnanec OŠ OÚ, administrátori za prítomnosti riaditeľa školy,
koordinátora rozbalia testy zo slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s VJS)/z maďarského jazyka
a literatúry (ZŠ s VJM), skontrolujú ich počet a prevezmú si testy.
Rozbaľovanie, kontrola a prevzatie testov zo SJL, MJL pre žiakov so ZZ sa uskutoční v čase
od 9:40 do 10:00 h (1. skupina obmedzenia) a v čase od 10:00 do 10:20 h (2. skupina
obmedzenia). Dovtedy zostanú testy pre žiakov so ZZ zabalené.
Poverený zamestnanec OŠ OÚ rozdá administrátorom presný počet testov zo SJL, MJL.
Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ZŠ s VJM)/z ukrajinského jazyka
a literatúry (ZŠ s VJU) zostanú zabalené a uložené v zabezpečenom priestore u riaditeľa školy.
***
11:10 – 11:30 h poverený zamestnanec OŠ OÚ, administrátori za prítomnosti riaditeľa školy,
koordinátora v čase prestávky rozbalia testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry
(ZŠ s VJM)/z ukrajinského jazyka a literatúry (ZŠ s VJU), skontrolujú ich počet a prevezmú si
testy.
Rozbaľovanie, kontrola a prevzatie testov pre žiakov so ZZ sa uskutoční v čase od 11:40
do 12:00 h (1. skupina obmedzenia) a v čase od 12:20 do 12:40 h (2. skupina obmedzenia).
Dovtedy zostanú testy pre žiakov so ZZ zabalené.
Poverený zamestnanec OŠ OÚ rozdá administrátorom presný počet testov zo SJSL/UJL.
V prípade, že sa pri kontrole zistí nedostatočné množstvo testov, je možné si ich počet doplniť
kopírovaním. Kópie vytvorené pre tento účel koordinátor rozdá administrátorom chýbajúcich testov.
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3. Deň náhradného testovania – počas testovania
 Poverený zamestnanec OŠ OÚ v spolupráci s riaditeľom školy zabezpečí pedagogický dozor na
chodbách a obmedzí vstup nepoverených osôb do tried. Sleduje organizáciu a priebeh testovania,
dodržiavanie pokynov, harmonogramu a aj prácu administrátorov v učebniach z hľadiska
dodržania objektivity testovania.
 Administrátor prečíta žiakom pred každým testovaním úvodné texty (príloha č. 1), vysvetlí im
spôsob zapisovania odpovedí do OH, povolí žiakom počas testovania z matematiky používať
kalkulačku a rysovacie pomôcky.
 Administrátor vykonáva nad žiakmi objektívny dozor, pričom postupuje podľa Pokynov pre
administrátorov pre riadny termín.
 Administrátor rozdá žiakom, ktorí píšu test z matematiky, papiere na pomocné výpočty, ktoré
musia byť označené menami žiakov, kódom testovanej skupiny v pravom hornom rohu. (Papiere
na pomocné výpočty po skončení testovania ostávajú založené v testoch z matematiky.)
 Administrátor nepovolí žiakom používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály
a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne.
 Administrátor povolí žiakom so ZZ počas testovania používať kalkulačku a rysovacie pomôcky
a pomôcky, ktoré žiak bežne používal počas vyučovacieho procesu.
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4. Ukončenie testovania a zaslanie materiálov do spracovateľského centra
 Poverený zamestnanec OŠ OÚ po ukončení každej časti testovania ihneď zozbiera od
administrátorov testy, vyplnené OH, prázdne OH s vypísaným záhlavím a nepoužité testy.
 Zamestnanec OŠ OÚ zabezpečí, aby mu boli po skončení každej časti testovania z učební ihneď
doručené všetky testovacie materiály. Zozbierané testovacie materiály (testy, papiere na pomocné
výpočty) zakaždým roztriedi a prepočíta.
1. Originály OH žiakov, ktorí sa testovania zúčastnili (označené
vpravo dole ako „ORIGINÁL“), sa oddelia od kópie jemným
ťahom originálu smerom nahor. Takto pooddeľované OH sa
rozdelia na originály a kópie. Originály OH sa potom vložia
do jednej bezpečnostnej obálky. Obálky sú súčasťou zásielky
s testami (pozri obrázok vpravo).
2. Originály OH žiakov, ktorí sa testovania nezúčastnili, sa od
kópie neoddeľujú. Tieto OH sa spolu s prebytočnými OH
vložia do priehľadnej plastovej bezpečnostnej obálky ako
posledné.
3. Obálky sa následne uzavrú zlepením podľa návodu
zobrazenom na ich prednej strane.
Pozn.: Do jednej bezpečnostnej obálky sa zmestí cca 100
originálov odpoveďových hárkov.
Testovacie materiály (testy, papiere na pomocné výpočty) žiakov so ZZ zakaždým poverený
zamestnanec OŠ OÚ roztriedi a oddelí originál od kópie OH, rovnakým spôsobom uvedeným
vyššie.
1. Originály OH žiakov so ZZ vloží do novej bielej papierovej obálky.
2. Každú papierovú obálku je potrebné ihneď zlepiť, opečiatkovať, podpísať a potom miesto
zapečatenia ešte prelepiť priesvitnou lepiacou páskou. Na každú obálku sa podpíše riaditeľ
školy, zamestnanec OŠ OÚ a školský koordinátor.

 Poverený zamestnanec OŠ OÚ v spolupráci s riaditeľom školy a administrátormi po skončení
testovania vypíše Protokol o priebehu testovania v náhradnom termíne a podľa pokynov pre
koordinátora pre riadny termín pripraví spätnú zásielku.
 Spätná zásielka pre NT T9-2018 obsahuje:
bezpečnostné obálky s prepočítanými originálmi OH tých žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania
v NT,
 biele papierové obálky s prepočítanými originálmi OH v prípade žiakov so ZZ,
 všetky použité aj nepoužité testy pre NT T9-2018,
 Protokol o priebehu testovania.
 Poverený zamestnanec OŠ OÚ odovzdá spätnú zásielku kuriérovi, ktorý ju vyzdvihne 6. apríla
2018 v príslušnom OŠ OÚ v sídle kraja. Až do odovzdania kuriérovi musí byť zásielka
v zabezpečenom priestore.


 Kópie vyplnených OH zodpovedný zamestnanec OŠ OÚ bezpečne uloží na príslušnom OŠ OÚ
v sídle kraja, kde ich archivuje jeden rok.
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Príloha č. 1 – Úvodné texty
Úvodný text k testu z matematiky
Milí žiaci, pred vypracovaním testu máte nárok na oboznámenie sa s testom v rozsahu piatich
minút. Prečítajte si úvodný text na prvej strane testu!
Na riešenie úloh môžete používať pero, ktoré píše namodro, ceruzku, uhlomer, kružidlo,
pravítko a kalkulačku. Pomôcky si počas písania testu nemôžete požičiavať. Nemôžete používať
mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky,
prehľady vzorcov, pravidiel a podobne. Na poslednej strane testu nájdete Prehľad vzťahov
a jednotiek.
Test, odpoveďový hárok a papier na pomocné výpočty majte na lavici stále pred sebou,
nesmiete ich odkladať nabok, ani dvíhať pred seba. Ak papiere na pomocné výpočty nepoužívate,
vložte ich pod test. Ak práve nepoužívate odpoveďový hárok, otočte ho zadnou stranou navrch.
Počas testovania nie je dovolené otáčať sa, odpisovať, ani akokoľvek sa dorozumievať s ostatnými
žiakmi.
Pozorne si prečítajte všetky úlohy. Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí a postup riešenia
úloh zapisujte do testu na voľné miesta pri jednotlivých úlohách, prípadne na papier na pomocné
výpočty, kde uvediete aj číslo riešenej úlohy.
Výsledok si zapíšte vždy do testu a pozorne ho vpíšte do odpoveďového hárka k testu
k príslušnej úlohe až vtedy, keď ste presvedčení, že ho už nebudete meniť.
Pri úlohách 01 – 10 zapisujte do odpoveďového hárka len číselné hodnoty. Číslice píšte
čitateľne, podľa predlohy v spodnej časti odpoveďového hárka.
Pri úlohách 11 – 20 sú vám ponúknuté štyri možné odpovede označené písmenami A, B, C, D,
z ktorých je vždy iba jedna správna.
Vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpoveďového hárka.
Po vypracovaní položte odpoveďový hárok a papier na pomocné výpočty pod test a prihláste
sa.
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Úvodný text k testu z matematiky (v MJ)
Kedves tanulók, a teszt kidolgozása előtt módotokban áll öt percig ismerkedni a teszt
tartalmával. Olvassátok el az első oldalon található bevezető szöveget!
A feladatok megoldásához kék színű golyóstollat, ceruzát, szögmérőt, körzőt, vonalzót és
zsebszámológépet használhattok. A segédeszközöket a teszt írása közben nem kölcsönözhetitek
egymásnak. Nem használhattok mobiltelefont, táblázatokat, sem egyéb segédanyagot, saját kezűleg
készített feljegyzéseket, képletek és szabályok összefoglalóját és hasonlókat. A teszt utolsó oldalán
megtalálhatjátok Az összefüggések és a mértékegységek áttekintését.
A teszt, a válaszadó lap és a segédszámításokra elkészített papír legyen mindig előttetek
a padon, nem tehetitek a pad szélére, és nem emelhetitek magatok elé. Amennyiben
a segédszámításokhoz nem használjátok az erre szánt papírt, tegyétek azt a teszt alá. Ha éppen
nem használjátok a válaszadó lapot, fordítsátok meg. Tesztírás közben tilos hátrafordulni, lesni, vagy
bármi módon kommunikálni a többi tanulóval.
Figyelmesen olvassatok el minden feladatot. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatjátok
meg. A megoldás menetét írjátok be a tesztlapon szabadon hagyott helyekre, vagy
a segédszámításokra elkészített papírra.
Az eredményt mindig írjátok fel a tesztlapra, és ha meggyőződtetek arról, hogy az eredményt
már nem fogjátok változtatni, másoljátok át a válaszadó lap megfelelő mezőjébe.
Az 1-10. feladatoknál a válaszadó lapra csak számeredményt írjatok. A számjegyeket
olvashatóan írjátok, a válaszadó lap alján feltüntetett minta alapján.
A 11-20 feladatoknál négy A, B, C, D betűkkel jelölt válaszlehetőséget kínálunk, melyek közül
minden esetben éppen egy a helyes.
A helyes beírási mintát a válaszadó lap hátsó oldalán találjátok.
A kidolgozás után a válaszadó lapot, a segédszámításokra használt papírt tegyétek a teszt alá,
majd jelentkezzetek.
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Úvodný text k testu zo SJL/SJSL
Milí žiaci, pred vypracovaním testu máte nárok na oboznámenie sa s testom v rozsahu piatich
minút. Prečítajte si úvodný text na prvej strane testu!
Môžete používať len pero, ktoré píše namodro. Písacie potreby si počas písania testu
nemôžete požičiavať. Nemôžete používať mobilné telefóny, iné študijné materiály a pomôcky, ani
vlastnoručne urobené výpisky, prehľady pravidiel a podobne.
Test a odpoveďový hárok majte na lavici stále pred sebou, nesmiete ich odkladať nabok, ani
dvíhať pred seba. Ak odpoveďový hárok práve nepoužívate, otočte ho zadnou stranou navrch. Počas
testovania nie je dovolené otáčať sa, odpisovať, ani akokoľvek sa dorozumievať s ostatnými žiakmi.
Pozorne si prečítajte všetky ukážky a úlohy. Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí a riešenia
úloh si zapisujte do testu.
Pri každej úlohe sú vám ponúknuté štyri možné odpovede označené písmenami A, B, C, D,
z ktorých je vždy iba jedna správna.
Svoju odpoveď pozorne označte v odpoveďovom hárku až vtedy, keď ste presvedčení, že ju už
nebudete meniť.
Vzor správneho zápisu odpovedí nájdete na zadnej strane odpoveďového hárka.
Po vypracovaní položte odpoveďový hárok pod test a prihláste sa.

Úvodný text k testu z MJL
Kedves tanulók, a feladatlap kidolgozása előtt módotokban áll öt percig ismerkedni annak
tartalmával. Olvassátok el az első oldalon található bevezető szöveget!
Csak kék színű golyóstollat használhattok. A tollat nem kölcsönözhetitek egymásnak a teszt
írása közben. Nem használhattok mobiltelefont, sem egyéb segédanyagot, saját kezűleg készített
feljegyzéseket, szabályok összefoglalóját és hasonlókat.
A feladatlap és a válaszadó lap legyen mindig előttetek a padon, nem tehetitek a pad szélére,
és nem emelhetitek magatok elé. Ha éppen nem használjátok a válaszadó lapot, fordítsátok azt meg.
Tesztírás közben tilos hátrafordulni, lesni, vagy bármi módon kommunikálni a többi tanulóval.
Figyelmesen olvassatok el minden kiinduló szöveget és feladatot. A feladatokat tetszőleges
sorrendben oldhatjátok meg. A feladatok megoldási menetét írjátok a tesztlapba.
Minden feladatnál négy, A, B, C, D betűkkel jelölt válaszlehetőséget kínálunk, melyek közül
minden esetben éppen egy a helyes.
Válaszaitokat figyelmesen írjátok be a válaszadó lap megfelelő mezőjébe, ha meggyőződtetek
róla, hogy a választ már nem fogjátok változtatni.
A helyes beírási mintát a válaszadó lap hátsó oldalán találjátok.
A kidolgozás után a válaszadó lapot tegyétek a teszt alá, majd jelentkezzetek.
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Úvodný text k testu z UJL
Милі учні, перед розв’язуванням тестових завдань маєте п’ять хвилин на ознайомлення
з тестом. Прочитайте вступний текст на першій сторінці тесту!
Користовуватися можете лише кульковою ручкою з синім чорнилом. Під час тестування
не дозволяється позичати письмове приладдя. Заборонено користуватися мобільними
телефонами, навчальними матеріалами та іншими допоміжними засобами!
Тест та бланк відповідей потрібно мати завжди перед собою на парті, заборонено
відкладати його вбік або піднімати. На період, коли бланк відповідей не використовуєте,
оберніть його зворотною стороною наверх. Під час тестування заборонено оглядатися,
списувати та спілкуватися з іншими учнями.
Уважно прочитайте всі зразки та завдання. Завдання можете розв’язувати у вільному
порядку а відповіді записуйте до тесту.
До кожного завдання вам пропонуються чотирі можливі відповіді, позначені буквами А, B,
C, D, з яких завжди лише одна правильна.
Свою відповідь чітко позначте у бланку після того, як ви переконані, що вона правильна
і не будете її виправляти.
Зразок правильного запису відповіді наведений на зворотній стороні бланку.
Після виконання завдань покладіть бланк відповідей під тест та підніміть руку.

Ďakujeme za pomoc pri organizovaní testovania.
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Príloha č. 2 – Harmonogram testovania

Harmonogram testovania T9-2018 v náhradnom termíne
5. apríl 2018 (štvrtok)
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/Maďarský 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

Slovenský jazyk a slovenská literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra
11:45 – 11:55 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

11:55 – 12:05 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

12:05 – 12:55 h (50 minút)

– administrácia testu

12:55 – 13:00 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre školy s VJS
11:10 – 11:40 h
11:40 – 12:10 h
12:20 – 12:50 h

(ak nie je žiak so ZZ)
(ak je žiak z 1. sk. ZZ)
(ak je žiak z 2. sk. ZZ)

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej
skupiny (vrátane 1. a 2. sk. ZZ) v danej škole

Záver testovania pre školy s VJM/VJU
13:00 – 13:30 h
13:45 – 14:15 h
14:45 – 15:15 h

(ak nie je žiak so ZZ)
(ak je žiak z 1. sk. ZZ)
(ak je žiak z 2. sk. ZZ)

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej
skupiny (vrátane 1. a 2. sk. ZZ) v danej škole

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.
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Harmonogram testovania T9-2018 v náhradnom termíne
5. apríl 2018 (štvrtok)
Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia
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 – 09:35 h (75 minút)

– administrácia testu

09:35 – 09:40 h (5 minút)

– zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09:40 – 10:00 h (20 minút)

– prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra
10:00 – 10:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

10:10 – 10:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 – 11:35 h (75 minút)

– administrácia testu

11:35 – 11:40 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

11:40 – 12:15 h (35 minút)

– prestávka pre školy s VJM/VJU

Slovenský jazyk a slovenská literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra
12:15 – 12:25 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

12:25 – 12:35 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

12:35 – 13:40 h (65 minút)

– administrácia testu

13:40 – 13:45 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre školy s VJS
11:40 – 12:10 h

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (1. skupina
obmedzenia) v danej škole

Záver testovania pre školy s VJM/VJU
13:45 – 14:15 h

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (1. skupina
obmedzenia) v danej škole
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Harmonogram testovania T9-2018 v náhradnom termíne
5. apríl 2018 (štvrtok)
Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia
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 – 09:55 h (95 minút)

– administrácia testu

09:55 – 10:00 h (5 minút)

– zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

10:00 – 10:20 h (20 minút)

– prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra
10:20 – 10:30 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

10:30 – 10:40 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:40 – 12:15 h (95 minút)

– administrácia testu

12:15 – 12:20 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

12:20 – 12:55 h (35 minút)

– prestávka pre školy s VJM/VJU

Slovenský jazyk a slovenská literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra
12:55 – 13:05 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

13:05 – 13:15 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

13:15 – 14:40 h (85 minút)

– administrácia testu

14:40 – 14:45 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre školy s VJS
12:20 – 12:50 h

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (2. skupina
obmedzenia) v danej škole

Záver testovania pre školy s VJM/VJU
14:45 – 15:15 h

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (2. skupina
obmedzenia) v danej škole
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