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Pokyny pre prihláseného uchádzača  

k externému testovaniu na účel získania nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 2022/2023 

 

miesto konania: príslušná základná škola, ktorú príslušný regionálny úrad školskej správy 
uchádzačovi pridelil a písomne ho o tom informoval 

termín konania: 22. marca – 23. marca  2023 

čas konania: 8:00 – 10:35 h 

 

Prihlásený uchádzač sa dostaví na miesto konania najneskôr o 7:30 h každý testovací deň a absolvuje 
externé testovanie podľa harmonogramu (str. 2). 
 

V deň konania si uchádzač prinesie so sebou: 

• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad totožnosti, t. j. 
cestovný pas, vodičský preukaz alebo rodný list), 

• pero, ktoré píše namodro,  

• kalkulačku, ktorá však nie je súčasťou žiadneho mobilného zariadenia (mobil, smart hodinky 
a pod). 
 

Pri vstupe do určenej miestnosti, v ktorej sa externé testovanie vykoná, je uchádzač povinný preukázať 
svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Menný zoznam uchádzačov, vrátane označenia 
príslušnej miestnosti, bude v deň konania externého testovania zverejnený na viditeľnom mieste pri 
vstupe do budovy školy.  

Počas vypracúvania testu je povolené používať tieto pomôcky: pero s náplňou píšucou namodro 
a kalkulačku (len v prípade testu z matematiky), ktorá umožňuje základné počtové operácie. 
Používanie akýchkoľvek iných pomôcok (napr. slovník, tabuľky, mobilné alebo iné elektronické 
zariadenia, prehľady matematických vzorcov, vlastnoručne urobené výpisky a pod.) nie je povolené.  

 

Za úspešného absolventa externého testovania sa bude považovať uchádzač, ktorý absolvuje všetky 
štyri testy a v každom z nich dosiahne najmenej 20 % úspešnosť.  

Úspešným absolvovaním externého testovania získa uchádzač nižšie stredné vzdelanie. Dokladom o 
získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii bude vysvedčenie, ktoré uchádzačovi následne vydá 
základná škola, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie a to najneskôr do 28. 04. 2023. 

 

Ak sa uchádzač zúčastní len na niektorých zo štyroch testov (t. j. jeden až tri),  za test, ktorý neabsolvuje 
získa 0 %. Takýto uchádzač nezíska nižšie stredné vzdelanie, ale môže si podať žiadosť o vykonanie 
externého testovania v opravnom termíne. Žiadosť o vykonanie externého testovania v opravnom 
termíne sa podáva do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania, t. j. odo dňa, kedy sa 
dozvedel výsledok testovania v riadnom termíne (túto informáciu uchádzač obdrží od školy, na ktorej 
vykonal testovanie a to najneskôr do 28. 04. 2023). Žiadosť podáva uchádzač riaditeľovi tej základnej 
školy, v ktorej vykonal externé testovanie. Uchádzač v opravnom termíne absolvuje test iba z toho 
predmetu/predmetov, z ktorého/ktorých nedosiahol najmenej 20 % úspešnosť. 

 

Ak sa uchádzač externého testovania vôbec nezúčastní, t. j. neabsolvuje žiadny zo štyroch testov, 
nemôže si podať žiadosť o testovanie v opravnom termíne z dôvodu, že externé testovanie vôbec 
nevykonal. 
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HARMONOGRAM 

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania 
 

22. marec 2023 (streda) 

Matematika 

08:00 – 08:05 h (5 minút) úvodné pokyny 

08:05 – 08:15 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:15 – 09:00 h (45 minút) administrácia testu 

09:00 – 09:05 h (5 minút) zozbieranie testov 

09:05 – 09:30 h (25 minút) prestávka 

Človek a príroda 

09:30 – 09:35 h (5 minút) úvodné pokyny 

09:35 – 09:45 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

09:45 – 10:30 h (45 minút) administrácia testu 

10:30 – 10:35 h (5 minút) zozbieranie testov 

Záver prvého dňa testovania 
 

23. marec 2023 (štvrtok) 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra 

08:00 – 08:05 h (5 minút) úvodné pokyny 

08:05 – 08:15 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:15 – 09:00 h (45 minút) administrácia testu 

09:00 – 09:05 h (5 minút) zozbieranie testov 

09:05 – 09:30 h (25 minút) prestávka 

Človek a spoločnosť 

09:30 – 09:35 h (5 minút) úvodné pokyny 

09:35 – 09:45 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

09:45 – 10:30 h (45 minút) administrácia testu 

10:30 – 10:35 h (5 minút) zozbieranie testov 

Záver druhého dňa testovania 
 


