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Pilotné testovanie
žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií
OGY-2012
Riadny termín

14. marec 2012 (streda)

Komu je testovanie
určené

žiakom 4. ročníka vybraných OGY v SR s vyučovacím jazykom slovenským

Ciele testovania

 inovovať a rozšíriť systém národných meraní
 na základe výsledkov pilotného testovania pripraviť podklady pre tvorbu
testov pre populáciu žiakov osemročných gymnázií na konci stupňa
ISCED 2
 porovnať úspešnosť žiakov 4. ročníka OGY a žiakov ZŠ pred
a po obsahovej reforme výchovy a vzdelávania v SR

Aké predmety sa
testujú

 matematika
 slovenský jazyk a literatúra
testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka
do polovice 9. ročníka ZŠ, pričom sa pri tvorbe testov berie ohľad
na prebraté učivo na osemročných gymnáziách

Aký rozsah učiva sa
testuje

Aké náročné sú úlohy

Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:
1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie, porovnávanie.
2. Špecifický transfer – vyžadujúce zložitejšie myšlienkové operácie,
aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie,
dokazovanie a pod.
3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup,
riešenie problému, hodnotenie a pod.

Čo je NR test a aká je
jeho očakávaná
úspešnosť

Sú to testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy – norm-referenced
(rozlišujúce). Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov,
ktorí riešili ten istý test. Úspešnosť jedného žiaka závisí od neúspechu
ostatných žiakov. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50-60 %.

Povolené pomôcky

perá, kalkulačky, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Termín zaslania
výsledkov

V elektronickej podobe získajú OGY výsledky do konca mája 2011.

Náhradný termín

Pri pilotných testovaniach sa nekoná testovanie v náhradnom termíne.
www.nucem.sk

Informácie o testovaní

 Projekt ESF
 Dokumenty
 Pilotné testovanie OGY
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Harmonogram
Pilotné testovanie OGY-2012
14. marec 2012 (streda)

Slovenský jazyk a literatúra
8.10 – 8.20 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OF* k testom

8.20 – 8.25 h (5 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.25 – 9.25 h (60 minút)

– administrácia testu

9.25 – 9.30 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OF k testom

9.30 – 9.50 h (20 minút)

– prestávka

Matematika
9.50 – 10.00 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OF k testom

10.00 – 10.05 h (5 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.15 h (70 minút)

– administrácia testu

11.15 – 11.20 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OF k testom

11.20 – 11.55 h (35 minút)

– prestávka

Dotazník pre žiaka
11.55 – 12.00 h (5 minút)

– úvodné pokyny k dotazníkom, rozdanie testov a OF k dotazníkom

12.00 – 12.05 h (5 minút)

– rozdanie dotazníkov a oboznámenie sa s dotazníkom

12.05 – 12.25 h (20 minút)

– administrácia dotazníkov

12.25 – 12.30 h (5 minút)

– zozbieranie dotazníkov, testov a OF k dotazníkom

Záver testovania
12.30 – 13.00 h (30 minút)

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov

______________________________
* OF – odpoveďový formulár
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