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Prijimacia skúška
na strednú školu

Informácie pre uchádzacov a rodicov



Dakujeme Vám za Vaše rozhodnutie uchádzat sa o stÚdium na našej škole.
Podmienkou na prijatie je však Úspešné absolvovanie prijímacej skÚšky. V sÚlade so zákonom
o prijímaní na stredné školy bude obsahom skÚšky zistenie rozsahu a kvality vedomostí
a zrucností žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Chceme prijímaciu skÚšku zorganizovat tak, aby jej negatívne vplyvy boli co
najmenšie. lJprimnou snahou našej školy je, aby skÚška bola pripravená odborne, aby
poskytla objektívny a spol'ahlivý obraz o pripravenosti jednotlivých uchádzacov na
stredoškolské štÚdium a aby prebehla spravodlivo a korektne. Pocas skÚšky dostanú všetci
uchádzaci rovnakú šancu a o ich výsledku bude rozhodovat výhradne výkon, ktorý podajú.

LJvedomujeme si, že prijímacia skÚška predstavuje pre mnohých žiakov psychickÚ
zátaž., v niektorých prípadoch až stres. Castou prícinou obáv je strach z neznámeho, pocit že
žiak nevie, co ho caká. Rozhodli sme sa Vám preto poskytnút co najviac intormácií
o priebehu skúšky. Veríme, že takto sa obavy zo skÚšky z vel'kej casti rozplynú.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Celkové zameranie testu

. Prijímacia skÚška zo slovenského jazyka a literatúry bude pozostávat zjedného
písomného testu. .Jehociel'om bude preverit základné vcdomosti z predmetu v súlade
s uccbnými osnovami základnej školy.

TV/J a skladba testli

. Test bude obsahovat 40 Úloh.Pojde o tzv. uzavreté Úlohys výberom odpovede. Pri
každej ÚlohebudÚponúknuté štyri odpovede, z ktorých bude práve iedna správna.
V odpovedovom bárku vyznacíte, ktorá z ponÚkanýchodpovedí je podl'a Vášho
názoru správna.
V teste budÚzastÚpenénajma tieto tematické celky: základné jazykovedné disciplíny
-- hláskoslovie,tvaroslovie,náukao V)lZnameslova,skladba,sloh, literatÚra5.-9.
rocníka a teÓrialiteratÚry.

.

Podmienkv na vV{Jracovanie testli

. Na vypracovanie testu budete mat 60 minút cistého casu.
Pri práci nebudete moct používal' ucebnice, zošity ani žiadne iné pomocky.
Svoje riešenia nebudete vyznacoval' do testu, ale do osobitného odpovedového hárka.
Vzor odpovedového hárka je súcastou tohto materiálu. Poznámky k jednotlivým
úlohám budete mocl' robit na osobitný dvojhárok, ktorý dostanete spolu s testom. Pri
hodnotení testu sa však na obsah pomocného papicra nebude prihliadat.
Pocas písania testov mobily musia byt vypnuté a uložené na stole ucitel'a
vykonávajúceho dozor.

.

.
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Svosobhodnotenia testu

. V teste bude možné získat maximálnc 200bodov. Všetky Úlohy v teste budÚ
z hl'adjska hodnotenia rovnocenné. Ak uvediete nesprávnu odpoved alebo necháte
otázku nezodpovedanú, získate za ií.uObodov.



MATEMATIKA

Celkové zameranie testu

. Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávat z jedného písomného testu. Jeho
ciel'om bude preverit základné vedomosti z predmetu v súlade s ucebnými osnovami
základnej školy.

TVf}a skladba testu

. Test bude obsahovat 20 úloh. Pojde o tzv. uzavreté úlohy s výberom odpovede. Pri
každej úlohe budú ponúknuté štyri odpovede, z ktorých bude práve iedna správna.
V odpoved'ovom hárku vyznacíte, ktorá z ponúkan)'ch odpovedí je podl'a Vášho
názoru správna.
V teste budú zastúpené najma tieto tematické celky: delitel'nost prirodzených císel,
císla a operácie s nimi, aritmetický priemer císel, mocniny a odmocniny, výrazy
s premennou, riešenia lineárnych rovníc, nerovnice a sústavy rovníc, percentá, pomel',
priama a nepriama úmernost, kombinatorika, uhol a jeho vel'kost, trojuholník a jeho
vlastnosti, štvoruho!níky a ich vlastnosti, obvody a obsah rovinných útvarov, zhodné
zobrazenia, podobnost' Útvarov,objemy a povrchy telies.

.

Podmienkv na vVlJracovanie testu

. Na vypracovanie testu budete mat 60 minút cistého casu,
Pri práci budete moct používat písacie, rysovacie potreby a kalkulacku. Použitie
rysovacích potrieb a kalkulacky nebude nutné, bude však povolené.
Pri práci nebudete mÓct používat tabul'ky, ucebnice, zošity ani žiadne iné pomocky.
Svoje riešenia nebudete vyznacovat do testu, ale do osobitného oclpovedového hárka.
Vzor odpovedového hárka je súcastou tohto materiálu. Pomocné výpocty budete robit'
na osobitný dvojhárok, ktorý dostanete spolu s testom. Pri hodnotení testu sa však na
obsah pomocného papiera nebude prihliadat.
Pocas písania testov mobily musia byt vypnuté a uložené na stole ucitel'a
vykonávajúceho dozor.
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S/JÓsob hodnotenžaleslu

. V teste bude možné získal' maximálne 2.00 bodov. Všetky úlohy v teste budú
z hl'adiska hodnotenia rovnocenné. Ak lIvediete nesprávnu odpoved alebo necháte
otázku nezodpovedanÚ,získate za I1UObodov.



Rady a odporúcania, ako správne písat testy

Dodržiavanie nasledujúcich rád a odporúcaní može prispiet k zlepšeniu Vášho výsledku na prijí-
macej skúške. Neprecenujte ich však, platí totiž najdoležitejšie pravídlo:

1. Pre výsledok v teste je rozhodujúca predovšetkým skutocná kvalita vedomostí, všetko
ostatné je až druhoradé.

Nespoliehajte sa. že Vám nejaké tipy triky ci ..finty" zarucia úspech v teste. Každý dob,,; test zistuje
predovšetkým rozsah a kvalitu Vašich vedomosti. a preto najlepšia príprava na test vždy spocíva v do-
kona/om zvládnutí testovaného uciva. Odporúcania ..ako písat testy' Vás móžu nanajvýš uchránit od
niektorých zbytocných chýb. ktoré by Vás možno stáli zopár bodov.

2. V teste rozhoduje výkon, ktorý žiak podá "teraz a tu". Je (žiaJ') nepodstatné, co vedel
vcera a co predvedie zajtra. Test si preto vyžaduje maximálnu koncentráciu. Všetku
energiu musíte sústredit do niekol'kých rozhodujúcich minút.

V škole máte po zlej odpovedi alebo po neúspešnej písomke vacšínou možnost' známku sí opravít'.
Prijímacíaskúška je v tomto smere tvrdá: možnost opravy neexistuje. Preto sa musíte pocas celej
doby písania testu maximálne sústredit'. nicím sa nerozpty/'ovat. nestrácat' cas nepodstatnými cinnos-
tam; Je nerozumnépocas testu strácat drahocenné minúty h/'adaním náhradného pera, cistením oku-
liarov a pod.

3. Den pred skúškou je už na ucenie neskoro.

Ak ste sa nieco nenaucili za niekof'ko rakov štúdia. už sa to nedoucíte vecer pred testom. Nesnažte sa
pripravovat do posledne} chvile. Omnoho d61ežlfejšíe je pred testom sa co najviac upokojit. oddýchnut'
si, dobre sa vyspat'.

4. Niekol'ko doležitých malickostí.

Na test si oblecte vhodné, pohodlné obleceme. Omíname blúzky ci tlacenie nohavíc Vás móže zbytoc-
ne znervóznovat' a stazovat Vašu schopnost plne sa sListredít na test. Nezabudnite tiež na uspokoje-
níe všetkých fyziologických potrieb pred zaciatkom testu

5. predtým, ako zacnete riešit úlohy ci odpovedat na otázky, venujte sústredenú pozor-
nost pokynom na vypracovanie testu.

Na zacíatku dostanete pokyny na vypracovaníe testu. Venujte im maxímálnu pozornost'. Ak Vám níe-
ktorý z pokynov nebude celkom jasný. ihned' sa prihláste a spýtajte sa. Nesprávne pochopenie po-
kynov by pre Vás mohlo mat nepríjemné následky! A ešte níeco.. verte pokynom! Ak v ních napríklad
bude uvedené, že spomedzi ponúkaných možností je vždy správna práve jedna, verte tomu a ne-
vyznacte pn' žíadnej úlohe viac ako jednu možnost'. Takáto odpoved by bola považovaná za neplatnú
a nezíska/íby ste za nu žíadne body.

6. Test obsahuje viac úloh ako bežná školská písomka. S tým musíte pocítat pri narábaní
s casom.

Castou chybou žiakov, ktori nemajú skúseností s testamí, je nesprávne narábaníe s casom. V teste
s 30 - 40 otázkamina 45 mínút nemóžete každú úlohu riešít'5 mínút.'Neustále priebežne sledujte cas.
Žíadnejotázkenevenujteprílíš vela casu. Jedinou výnimkou je situácía, ked ste vacšínu testu zvládlí
rýchlo a na nieko/'kozvyšných otázok Vám ešte zostalo dost' casu.

7. Ak Vám pokyny na vypracovanie testu výslovne neprikazujú riešit úlohy v tom poradí,
v akom sú uvedené v teste, využite to vo svoj prospech.

Vacšinatestov umožnuje odpovedat na otázky v f'ubovof'nomporadí. Najskór sí celý test zbežne pre-
zn'te, aby ste malí predstavu. ko/'ko má strán, cí je rozdelený na nejaké casti a pod. Potom prebehnite
ocami jednotlivé otázky a skúste si vybrat také. ktoré sa Vám zdajú známe, /'ahké ci zaujímavé. Pusti-
te sa najskór do nich. Ak ich zvládnete. dodá Vám to na zaciatku práce optimízmus a posilní to Vašu



vieru vo vlastné schopnosti. Ale pozor: niekedy otázka vyzerá na prvý pohrad rahká, no zdanie klame.
Pri takejto otázke nesmiete stratit neprimerane vera casu' Ak po niekorkých minútach práce zistite, že
otázka nie je taká rahká, akou sa zdala, prerušte prácu a skúste niektorú inú. K tejto otázke sa móžete
vrátit neskor. A však pozor: pokiar nebudete odpovedat na otázky po rade, mohlo by sa Vám stat~ že
niektorú celkom vynecháte. Pracujte preto sústredene. aby ste sa vyhli takejto chybe!

8. Pri uzavretých otázkach s výberom odpovede neexistujú "malé" chyby. Každá chyba je
"vel'ká" a stojí Vás body.

Pri klasickej školskej písomke píšete okrem výsledku spravidla aj postup. Ak je celý postup správny
a vposlednom kroku spravíte malú chybu. dostanete aspon cast bodov. Pri úlohách s výberom odpo-
vedeje všetko inak:pomocné výpocty robite spravidlana osobitnýpapier, ktorý nie je pri hodnotení
zoh/'adnovaný.Ak v dosledku akoko{'vek ..male)"chyby dospejete k nesprávnemu výsledku. nezískate
za úlohu žiadne body. Poucenie: všetky výpocty musíte po sebe dokladne kontrolovat Vriešení
nesmie byt žiadna chybicka, ani malá'

9. Každú otázku si pozorne precítajte aspon dvakrát.

[udská psychika má vlastnost'. ktorá je pre žiakov píšucich test nepríjemná: nervozita, tréma a rozru-
šenie zvyšujú pravdepodobnost chýb z nepozornosti. V teste sa takéto chyby najcastejšie prejavia
v tom.žežiak v zadaní úlohy prehliadneniektoréúdajealebo ich precíta nesprávne. Jedinou obranou
proti tomutodruhu chýbje pozorné a opakované citaniekaždej úlohy.

10. Niektoré úlohy (s výberom od povede) možno riešit "vylucovacou metódou".

Vyriešit úlohu s výberom odpovede vlastne znamená zisti!; ktorá z ponúkaných odpovedí je správna.
Pokiaf'nevieteúlohun'ešitinak,prezritesi dókladneponúkané možnosti a pokúste sa co najviacz nich
na základe vedomostí o danom ucive vylúcit. Pri každej úlohe sa nájdu nejaké možnosti, o ktorých po
krátkom zamyslení zistíte. že nemóžu byt správne. V ideálnom prípade vylúcite všetky možnosti
okremjedinej - tá je potom správnou odpovedou

11. Pozor na negatívne formulované otázky!

Autori tes/ov mekedy formulujú otázku záporne. Pýtajú sa napriklad .,Ktoré z uvedených tvrdení je
nepravdivé","Ktoréz uvedených cisel nemá požadovanú vlastnost' ... ", ,.Ktorá z rovností neplatí. ."
a pad. Na takéto úlohy treba dat osobitný pozor a dókladne si vyjasnit: co sa autori testu pýtajú.

A celkom na záver niekol'ko myšlienok, ktoré by Vám mohli byt nápomocné pri vyrovnávaní sa
s nervozitou,napatím ci strachom, ktoré sprevádzajú písaníe testov:

. Máte trému a strach? Uvedomte si, že rovnaké pocity urcíte preživajú aj všetc; ostatní žiaci, ktori
píšu test. Z tohto hl'adiska nie ste voci nim v žiadnej nevýhode.

. Zdá sa Vám test tažký? Máte pocit, že mnohé úlohy neviete vyriešit? Test je rovnako nárocný
pre všetkýchuchádzacov. Je pravdepodobné, že ostatní prežívajú rovnaké pocity ako Vy. Pre vý-
sledok prijimacej skúšky nie je rozhodujúcí pocet správne zodpovedaných otázok, ale to, kol'ko
žiakov napíše test lepšie, resp. horšie ako Vy


