
Školské elektronické testovanie 
 
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania v Bratislave uskutočnila v dňoch 28. 09. 2016 a 12. 10. 2016 elektronické testovanie 
vedomostí žiakov 1. a 4. ročníka z anglického jazyka.  
 
Cieľom elektronického testovania žiakov 1. ročníka bolo overiť dosiahnuté vedomosti žiakov zo 
základnej školy na jazykovej úrovni A2 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom 
(SERR). Test sa skladal z 11 textov obsahujúcich 23 úloh, ktoré pozostávali zo 60 testových položiek. 
Úlohy v teste boli zaradené do častí – počúvanie s porozumením, gramatika a lexika, čítanie 
s porozumením. 
Výsledky vstupného testovania žiakov 1. ročníka z anglického jazyka na jazykovej úrovni A2 pomôžu 
pedagogickým zamestnancom získať informácie o dosiahnutých jazykových vedomostiach žiakov 
a stanoviť primerané výchovno-vzdelávacie stratégie vyššej referenčnej úrovne, ktoré sú nevyhnutné 
pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky na úrovni B1 v poslednom ročníku štúdia na strednej škole. 
Testovania sa zúčastnilo 46 žiakov z celkového počtu 52 žiakov 1. ročníka s priemernou 
úspešnosťou 64,36 %.  
 
Cieľom elektronického testovania žiakov 4. ročníka bolo overiť, či žiaci maturitného ročníka majú 
predpoklady pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B1, prípadne 
akým komunikačným stratégiám alebo jazykovým prvkom sa majú intenzívnejšie venovať, aby 
úspešne absolvovali maturitu. Test úrovne B1 sa skladal z 8 textov obsahujúcich 20 úloh, ktoré 
pozostávali zo 60 testových položiek (podobne ako testy externej časti maturitnej skúšky). Úlohy v 
teste boli zaradené do častí – počúvanie s porozumením, gramatika a lexika, čítanie s porozumením; 
tematicky boli zamerané na okruhy vzdelávania v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 
programom. Testovania sa zúčastnilo 46 žiakov z celkového počtu 59 žiakov 4. ročníka 
s priemernou úspešnosťou 53,55 %. 
 
Výsledky elektronického testovania vedomostí žiakov z anglického jazyka sú dostupné v Elektronickej 
žiackej knižke. Školské elektronické testovanie je realizované v rámci národného projektu 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania“. 
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