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Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe 

žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú 

dochádzku.1)  

 
Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2022/2023 

pozostáva zo štyroch testov administrovaných v listinnej podobe. Tieto testy uchádzač vykoná  

v termíne 22. – 24. 03. 2023, t. j. v priebehu troch dní na základnej škole, ktorú určil príslušný 

orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

 

Testy z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra – SJL, maďarský jazyk a literatúra – 

MJL), z matematiky (MAT), zo vzdelávacích oblastí Človek a príroda (ČaP – fyzika, chémia 

a biológia) a Človek a spoločnosť (ČaS – geografia, dejepis a občianska náuka) plne 

rešpektujú vzdelávacie štandardy definované dokumentom Rámcové učebné plány a 

vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. 

 

Testovanie sa v súlade s dokumentom Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy 

vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania zameria na overenie: 

• vedomostí a zručností žiakov z oblasti jazyka a literatúry; čitateľských kompetencií – 
prácu s informáciami, čítanie s porozumením, schopnosť žiakov interpretovať rôzne 
druhy súvislých, nesúvislých, umeleckých i vecných textov a schopnosť argumentovať;  

• matematických kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie 
rôznych problémov každodenného života;  

• prírodovedných a spoločenskovedných kompetencií – schopností využívať poznatky 
vedy a svoje myslenie ako aktívny občan. 
 

  

                                                           
1) § 155 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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Obsahové zameranie testov na účel získania nižšieho stredného vzdelania 

Cieľ 
Cieľom testovania je overiť úroveň vedomostí a nadobudnutých kompetencií 

potrebných na pokračovanie v ďalšom vzdelávaní a v uplatnení sa na trhu práce. 

Čas riešenia  

1 testu 

• 45 minút  

Testované 
predmety/oblasti 

• Slovenský jazyk a literatúra (pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským) 

• Maďarský jazyk a literatúra (pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským) 

• Matematika 

• Človek a príroda 

• Človek a spoločnosť 

Forma testových 
úloh 

V testoch budú úlohy: 

• s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností, 

• klastre dvoch dichotomických úloh (Pravda-Nepravda/ Áno-Nie). 

Kognitívna 
úroveň 

 

1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie 

2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia,               

   vysvetľovanie, dokazovanie 

3. Aplikácia – uplatnenie postupu riešenia problému, implementácia 

4. Analýza – analýza textu pri čítaní s porozumením, analýza východiskového 

textu k úlohám 

Povolené 
pomôcky 

Pero, ktoré píše namodro; kalkulačka. 

Nepovolené 
pomôcky 

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky; mobilný telefón ani iné technické 
zariadenia; rôzne prehľady matematických vzorcov  a pod. 

Hodnotenie 

1 bod za správnu odpoveď  

0 bodov za nesprávnu a žiadnu odpoveď 

- v prípade klastra dichotomických úloh sa udeľuje 1 bod za správne 
vyriešené všetky čiastkové úlohy,  

- v prípade úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch 
možností sa 1 bod pridelí iba v prípade, ak žiak vybral iba jednu 
a správnu odpoveď, t. j. nesmú byť vyznačené dve odpovede z toho 
jedna správna. 

 
 

Uchádzačom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa primerane upravia 
podmienky na vykonanie externého testovania.2) 

                                                           
2 § 155 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  
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Hodnotenie a kritériá úspešnosti absolvovania testov na účel získania nižšieho stredného 

vzdelania 

 

Hodnotenie žiaka na externom testovaní na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa 
vyjadruje percentom úspešnosti v každom absolvovanom teste samostatne. 
 
Žiak úspešne vykoná externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, ak 
získa z každého zo štyroch absolvovaných testov úspešnosť najmenej 20 %. 
 
 Ak uchádzač vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania 
neúspešne, môže podať žiadosť v opravnom termíne. Žiadosť v opravnom termíne sa podáva 
do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania (t. j. odo dňa, kedy sa dozvedel 
výsledok testovania, ktorý bol neúspešný). Žiadosť podáva uchádzač riaditeľovi tej základnej 
školy, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného 
vzdelania.3) Uchádzač v opravnom termíne absolvuje iba test z toho predmetu/predmetov, 
resp. vzdelávacej oblasti/vzdelávacích oblastí, z ktorého/ktorej/ktorých nezískal úspešnosť  
20 %. 
 
Termín konania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania 
v opravnom termíne zverejní na webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a miesto konania opravného termínu externého testovania na účel získania nižšieho 
stredného vzdelania zverejní príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve na svojom 
webovom sídle najneskôr 30 dní pred jeho konaním.4) 
 
Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v opravnom termíne 
nemožno opakovať.5) 
 
 

 

                                                           
3) § 13 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z.  
o základnej škole 
4) § 13 ods. 7 vyhlášky č. 223/2022 Z. z.    
5) § 13 ods. 8 Vyhlášky č. 223/2022 Z. z.  


