
Vážení rodičia, milí žiaci,  

dovoľujeme si Vás informovať o 2. cykle e-Testovania pre žiakov 8. a 9. ročníka a zároveň aj pre žiakov 

5. a 7. ročníka.  Testy neslúžia výlučne na preverenie vedomostí žiakov, testovanie je DOBROVOĽNÉ. 

Žiaci si pomocou testov však zopakujú a upevňovania učivo, napokon súbor e-testov obsahuje aj dva 

zábavno-vedomostné testy pre vybrané ročníky.   

Žiakov čaká súbor nasledovných testov:    

z gramotnosti:  

• 1 test z matematickej gramotnosti – 5. ročník  

• 1 test z čitateľskej gramotnosti – 8. ročník  

z predmetov: 

• 1 test zo slovenského jazyka a literatúry – 5. ročník  

• 1 test z matematiky –7. ročník a 8. ročník  

• 1 test z anglického jazyka, úroveň A2 – 8. ročník a  9. ročník  

  

Všetky testy budú sprístupnené od 21.5.2020 do 25.5.2020 (do 12.00). 

Testy je možné vykonať v časovom limite 40 minút.   

 

Postup prihlásenia sa na e-Testovanie a spustenie samotného e-testu:   

1. do adresového riadka prehliadača zadať: https://www.etest-nucem.sk/student  

2. vyskočí tabuľka, do ktorej je potrebné zadať prihlasovacie údaje – každému žiakovi ich pošleme 

individuálne počas najbližších dní  

3. nájdenie ,,svojho testu“   

4. spustenie testu – kliknúť na možnosť VSTÚPIŤ DO TESTU  

5. po prečítaní úvodných inštrukcií kliknúť na možnosť: ZAČAT TESTOVANIE 6. priebeh testu  

7. ukončenie testu – kliknúť na možnosť Uložiť všetko a ukončiť test (pravý dolný roh) – po 

stlačení je nutné potvrdiť odoslanie testu   

8. zobrazenie výsledku – žiakovi sa zobrazí výsledok, ktorý je preňho dostupný iba raz  

9. tlačidlom ZATVORIŤ test sa zatvorí prehrávač testov a zobrazí sa žiacky portál   

 

Žiak má na test čas 40 minút, ak sa stane, že žiak nestihne svoj test dokončiť v priebehu daného času, 

test sa mu automaticky ukladá, akoby klikol na možnosť Uložiť všetko a ukončiť test.  

 Žiaci 8. a 9. ročníka sa prihlasujú rovnakým spôsobom a s rovnakým heslom, ako v prvom cykle               

e-Testovania (v prípade, že žiak nemá uchované heslo, kontaktuje administrátora). 

S pozdravom                                      Mgr. Lukáš Srnka – koordinátor, Mgr. Nikola Murčová – administrátor   
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