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A. PRÁVNY ZÁKLAD PRE TEST ÔSMAKOV  
 

Test ôsmakov sa vykonáva podľa článku 44 zákona zo 7. septembra 1991 o systéme 

vzdelávania.1 Po prvý raz bude vykonaný v školskom roku 2018/2019. 

 

Špecifické otázky týkajúce sa testu ôsmakov sú definované v týchto právnych aktoch. 

 
PRÁVNY AKT RIEŠENÉ PROBLÉMY 

zákon zo 7. septembra 1991 o systéme vzdelávania  
 

(Konsolidované znenie Zb. zák. z roku 2016, poz. č. 1943, s 

neskoršími zmenami) 

základné predpisy týkajúce sa vykonania 

testov ôsmakov, okrem iného predmetov 

testov, prispôsobenia formy a podmienok 

vykonania testov ôsmakov, neplatnosti 

Nariadenie ministra školstva z 1. augusta 2017 o 

podrobnostiach detailných podmienok vykonania 

testov ôsmakov  
 

(Zb. zák. z roku 2017, poz. č. 1512) 
 

podrobné ustanovenia a organizačné a 

administratívne podmienky vykonania 

testov ôsmakov  

Nariadenie ministra školstva z 14 februára 2017 o 

programových osnovách predškolského a všeobecného 

vzdelávania, vrátane osnov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa, 

všeobecného vzdelávania pre odborné školy, 

vzdelávania pre osobitné školy a vzdelávania pre 

nadstavbové štúdium 
 

(Zb. zák z roku 2017, poz. č. 356) 
 

Všeobecné a špecifické požiadavky, 

vymedzujúce rozsah vedomostí a 

schopností je overený počas testov 

ôsmakov z poľského jazyka, matematiky 

a moderného cudzieho jazyka2 

 

Informačná brožúra o teste ôsmakov od školského roku 2018/2019 bola vypracovaná na 

základe oprávnenia obsiahnuté v článku 9a odsek. 2 § 3 zákona o systéme vzdelávania 

a § 267 zákona zo 14. decembra 2016. Predpisy zavádzajúce zákon - právo na vzdelanie.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Konsolidované znenie Zb. zák. z roku 2016, poz. č. 1943, s neskoršími zmenami 
2 Od roku 2022, aj prostredníctvom testov z: biológie, chémie, fyziky, geografie a dejepisu (pozri časť D informačnej 

brožúry). 
3 Zb. zák. z roku 2017, poz. č. 60, s neskoršími zmenami. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001943
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001943
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1512/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060
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B. CIELE VYKONANIA TESTU ÔSMAKOV 
 

Test ôsmakov absolvujú: 

 žiaci VIII ročníka ZŠ 

 žiaci umeleckých škôl vykonávajúcich všeobecné vzdelávanie v oblasti základných škôl – 

v ročníku, rozsah výučby ktorého zodpovedá VIII. ročníku základnej školy 

 poslucháči základných škôl pre dospelých.4 

Test ôsmakov je povinný, čo znamená, že každý žiak k nemu musí pristúpiť, aby ukončil 

školu.5 Nie je stanovený minimálny výsledok, ktorý musí žiak získať, preto nie je možné 

v teste neuspieť.6 

 

Test ôsmakov má dve hlavné funkcie: 
 

1. určuje úroveň všeobecného vzdelávania žiakov v oblasti povinných skúšobných 

predmetov a poskytuje žiakom, ich rodičom, učiteľom a vzdelávacím orgánom spätnú 

väzbu k tejto úrovni vzdelávania 
 

2. nahrádza prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré využívajú výsledky testov ôsmakov 

pre rôzne predmety ako kritériá vo výberovom konaní, ak je počet záujemcov väčší než 

počet dostupných miest v škole.7 

 
 

C. SKÚŠOBNÝ KALENDÁR 
 

1. Test ôsmakov sa vykonáva v dvoch termínoch: hlavnom a dodatočnom. Nižšie uvedená 

tabuľka udáva mesiace, v ktorých sa vykonáva test ôsmakov v rôznych typoch škôl. 

 
 školy pre deti a mládež a školy pre 

dospelých, v ktorých štúdium končí v 

jarnom semestri 

školy pre dospelých, v ktorom 

vzdelávanie končí jesenným 

semestrom 

Hlavný termín Apríl Január 

Dodatočný termín Jún Apríl 

 

2. K testu v dodatočnom termíne pristupuje žiak, ktorý sa zo zdravotných dôvodov 

nezúčastnil hlavného termínu.  

                                                      
4 V Informačnej brožúre sa používa pojem "žiak" ako termín, ktorý zahŕňa rovnako žiakov i poslucháčov. 
 

5 Test ôsmakov nevykonávajú žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami kvôli strednému alebo závažnému mentálnemu 

postihnutiu alebo v prípade kombinovanému postihnutiu ak jedno z postihnutí predstavuje mentálne postihnutie v miernom 

alebo závažnom stupni.    

Od vykonania testu ôsmakov môže byť oslobodený žiak so špeciálnymi vzdelávacími potrebami kvôli inému než 

mentálnemu postihnutiu v miernom alebo závažnom stupni. Žiadosť o oslobodenie sú rodičia podať riaditeľovi obvodnej 

skúšobnej komisie. Žiadosť musí byť kladne posúdená riaditeľom školy. 

Od vykonania testu ôsmakov môže byť takisto oslobodený žiak, ktorý vďaka mimoriadnym okolnostiam alebo zdravotným 

dôvodom nemohol vykonať skúšku v hlavnom termíne alebo dodatočnom termíne.  
 

6 Výsledky testu ôsmakov neovplyvňujú postup žiaka do programovo vyššieho ročníka v prípade umeleckých škôl 

vykonávajúcich všeobecné vzdelávanie, v ktorej daný ročník zodpovedajúci VIII ročníku základnej školy nezodpovedá 

poslednému ročníku vo vzdelávacom cykle.  
 

7 Otázka prepočítavania percentuálnych výsledkov získaných žiakom v teste ôsmakov v procese prijímania na stredné školy 

sa riadi nariadením ministra školstva zo 16. marca 2017 o vykonávaní náboru a následného vykonávania doplnkových 

procesov do verejných materských škôl, škôl a vzdelávacích inštitúcií (Zzbierka zákonov 2017, poz. č. 610). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000610
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3. V každom školskom roku prebieha test ôsmakov podľa stáleho kalendára špecifikovaného 

v regulačných aktoch uvedených v časti A Informačnej príručky. Hlavné udalosti 

skúšobného kalendára sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

TERMÍN UDALOSŤ 

najneskôr 2 roky pred 

termínom skúšky 

Minister školstva oznámi v vo verejnom informačnom bulletine na 

webovej stránke ministerstva školstva zoznam olympiád 

oprávňujúcich ich víťazov a laureátov byť oslobodení od 

vykonania testu ôsmakov z daného predmetu.8 

do 20. augusta školského 

roka predchádzajúceho 

školskému roku, v ktorom 

sa vykoná test 

Riaditeľ ústrednej skúšobnej komisie (ÚSK) oznamuje 

v informačnom bulletine verejných informácií na webových 

stránkach (ÚSK) oznámenie o harmonograme testov ôsmakov 

v ďalšom školskom roku. 

do 10. septembra   

Riaditeľ ÚSK oznamuje verejné informácie na webových 

stránkach ÚSK:  

a. oznámenie o materiáloch a doplnkoch, ktoré môžu byť 

použité v teste ôsmakov 

b. oznámenie o konkrétnych spôsoboch prispôsobenia 

podmienok a formách vykonania testu ôsmakov 

c. informácie o organizácii a vykonaní testu ôsmakov v danom 

školskom roku, ktorý obsahuje napr. vzory dokumentov 

potrebných na vykonanie testu. 

do 30. septembra 

Rodičia žiaka alebo poslucháča predkladajú riaditeľovi školy 

písomné vyhlásenie, v ktorom: 

a. uvedú moderný cudzí jazyk, z ktorého žiak alebo poslucháč 

vykoná test 

b. (od roku 2022) uvedú predmet podľa svojho výberu, z ktorého 

žiak alebo študent pristúpi ku skúške 

c. informujú o úmysle pristúpiť k testu z matematiky (a od roku 

2022 aj z predmetu podľa výberu) v jazyku národnostných 

menšín, etnických menšín alebo regionálnych jazykov (pozri 

oddiel G brožúry). 

do cca 15. januára  

(3 mesiace pred skúškou)9 

Rodičia žiaka alebo poslucháča môžu ohlásiť riaditeľovi školy 

písomnú informáciu o zmene vo vyhlásení, ktoré predložili do 

30. septembra 

do cca. 30. marca  

(najneskôr 2 týždne pred 

testom)9 

Víťazi a finalisti olympiád a súťaží a víťazi súťaží s regionálnym 

alebo nadregionálnym významom môžu OSK odovzdať 

(prostredníctvom riaditeľa školy) zmenu vo vyhlásení, ktoré 

predložili do 30. septembra (pozri oddiel H brožúry). 

druhá polovica apríla Hlavný termín pre test ôsmakov 

v prvej polovici júna Dodatočný termín pre test ôsmakov 

deň ukončenia školského 

roka 

Riaditeľ školy odovzdá žiakom - spolu s certifikátom - osvedčenie 

o podrobných výsledkoch testu ôsmakov. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Oznámenie o uvoľnení ôsmakov z daného predmetu v roku 2019 bude oznámené do 1 septembra 2017 (článok 300 zákona 

zo 14. decembra 2016 - úvodné ustanovenia zákona -o práve na vzdelanie). 
 

9 Presné termíny sú závislé od dátumu testu v danom roku a sú oznámené v informácii o spôsobe organizácie a vyšetrenia 

ôsmakov v danom školskom roku, zverejnené vo vestníku verejných informácií na webových stránkach ÚSK. 
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D. PREDMETY NA TESTE ÔSMAKOV 
 

1. Test sa vykonáva v písomnej forme. 

 

2. V rokoch 2019 a 2021 ôsmaci vykonajú test z troch povinných predmetov, menovite: 

a. poľský jazyk 

b. matematika 

c. moderný jazyk. 

 

3. Od roku 2022 ôsmaci vykonajú test zo štyroch povinných predmetov, menovite: 

a. poľský jazyk 

b. matematika 

c. moderný cudzí jazyk 

d. jedna položka podľa vlastného výberu z predmetov: biológia, chémia, fyzika, 

geografia alebo dejepis. 

 

4. Žiaci ôsmeho ročníka pristúpia k testu z niektorého z týchto moderných cudzích jazykov: 

angličtina, francúzština, španielčina, nemčina, ruština, ukrajinčina alebo taliančina. Žiak si 

môže zvoliť len jazyk, ktorý sa učí v škole ako súčasť povinných vzdelávacích aktivít. 

 

5. Test ôsmakov z moderného cudzieho jazyka sa vykonáva na základe požiadaviek 

stanovených v programových osnovách pre všeobecné vzdelávanie moderných cudzích 

jazykov vo verzii II.1. 
 

 

E. PRIEBEH TESTOV ÔSMAKOV  
 

1. Test ôsmakov sa vykonáva tri po sebe nasledujúce dni: 

a. prvý deň - test z poľského jazyka, ktorý trvá 120 minút 

b. druhý deň - test z matematiky, ktorý trvá 100 minút 

c. tretí deň - test z moderného jazyka a od roku 2022 aj test z predmetu podľa vlastného 

výberu, z ktorých každá trvá po 90 minút.10 

 

2. Počas trvania skúšky ôsmakov z daného predmetu sa nezapočítava čas strávený na 

overenie správnosti zaznamenania odpovedí na karte odpovedí (5 minút). 

 

3. Test v každom predmete začína v čase stanovenom v pláne vykonania testu ôsmakov.  

Tento harmonogram je oznámený na webových stránkach ústrednej skúšobnej komisie do 

20. augusta školského roku predchádzajúceho akademickému roku, v ktorom sa test 

vykonáva. 

 

 

 

 

                                                      
10 Trvanie skúšky z jednotlivých predmetov sa môže predĺžiť v prípade študentov, ktorým prináleží úprava podmienok 

skúšky. 
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4. Test z každého predmetu realizuje tím vykonávajúci dohľad: 

 
Počet učiteľov v tíme aspoň 2 (v závislosti na počte študentov v danej sále) 

Zloženie tímu aspoň jeden učiteľ z inej školy 

Osoby, ktoré nie sú 

súčasťou tímu 
učitelia predmetu, z ktorého sa vykonáva test 

 

5. Podrobný popis priebehu testu ôsmakov je uvedený v informácii o organizácii a priebehu 

testu ôsmakov, uverejnenej každoročne (do 10. septembra) v bulletine na webových 

stránkach ÚSK. Podrobnosti o spôsobe práce so skúšobným hárkom z jednotlivých 

predmetov určuje zakaždým informácia obsiahnutá na titulnej strane testu. 

 

6. Počas skúšky v každom predmete každý účastník sedí pri samostatnom stolíku. Na stole 

môže byť iba skúšobný hárok, materiály a pomôcky uvedené v oznámení riaditeľa ÚSK 

a – v prípade chorých alebo postihnutých osôb – lieky a ostatné pomôcky potrebné 

z dôvodu choroby alebo postihnutia. 
 

7. Do sály nesmú byť vnášané akéhokoľvek telekomunikačné zariadenia, napr. mobilné 

telefóny, mp3 prehrávače, inteligentné hodinky nesmú byť používané v tejto miestnosti. 

Porušenie uvedených pravidiel bude mať za následok neplatnosť výsledkov testu z daného 

predmetu (pozri časť J brožúry). 
 

8. V čase testu môžu žiaci odísť zo skúšobnej sály v odôvodnených prípadoch po získaní 

súhlasu dohliadacieho tímu a po zabezpečení podmienok, ktoré vylučujú akúkoľvek 

možnosť kontaktu s inými ľuďmi, okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 

9. Členovia tímu vykonávajúceho dohľad nemôžu poskytovať žiakom vysvetlenia týkajúce 

sa skúšobných úloh. Nesmú takisto akýmkoľvek spôsobom komentovať úlohy. 
 

10. V prípade: 
a. zistenia iného než je samostatné riešenie úloh alebo  

b. zasahovania do priebehu skúšky, alebo 

c. vnášania do skúšobnej sály materiály alebo pomôcky, ktoré nie sú uvedené 

v oznámení riaditeľa ÚSK 

môže byť test žiaka z daného skúšobného predmetu neplatný (pozri časť J brožúry). 
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F. HODNOTENIE A VÝSLEDKY TESTOV ÔSMAKOV 
 

1. Riešenie otvorených úloh hodnotia a bodujú skúšobní komisári určení riaditeľom 

obvodnej skúšobnej komisie. 

 

2. Skúšobní komisári používajú jednotné zásady hodnotenia riešenia úloh. 

 

3. Riešenia uzavretých úloh sú hodnotené pomocou elektronických nástrojov (čítačiek 

odpovedí). 

 

4. Výsledok testov ôsmakov v každom predmete sú uvedené v percentách a v rozsahu 

centilovej stupnice. 

a. Výsledok v percentách je percentom bodov (zaokrúhleným na celé číslo), ktoré žiak 

získal pri riešení úloh uvedených v skúšobnom hárku. Napríklad, ak žiak za riešenie 

úloh z matematiky dostal 39 bodov z 50 možných, získava skóre 78%. 
b. Výsledok na centilovej škále je percento z množstva žiakov (zaokrúhlené na celé 

číslo), ktorí získali z daného predmetu rovnaký alebo nižší výsledok ako daný žiak. 

Napríklad žiak, ktorého centilový výsledok v matematike je 82, sa dozvie, že 82% 

všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili testu z matematiky získalo za dané riešenie 

výsledok rovnaký alebo nižší, a 18% študentov dosiahlo vyšší výsledok. 
 

5. Výsledok testov ôsmakov z daného predmetu v percentách stanovuje riaditeľ obvodnej 

skúšobnej komisie a výsledok na centilovej škále stanovuje Ústredná skúšobná komisia. 
 

6. Výsledok stanovený riaditeľom regionálnej skúšobnej komisie nemôže byť napadnutý 

súdnou cestou. 

 

7. Na osvedčení o podrobných výsledkoch testov ôsmakov každý študent dostane výsledok: 

a. testu z poľského jazyka 

b. testu z matematiky 

c. testu z moderného cudzieho jazyka 

d. (od roku 2022) testu podľa vlastného výberu. 

 

 

G. TEST ÔSMAKOV V JAZYKU NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN, ETNICKÝCH MENŠÍN 

A V REGIONÁLNOM JAZYKU 
 

1. Žiaci škôl alebo odborov, v ktorých je vyučovanie vykonávané v jazyku príslušnej 

národnostnej menšiny, jazyk národnostných menšín alebo regionálnom jazyku riešia 

úlohy z matematiky a od roku 2022 aj úlohy z výberového predmetu, t.j. biológie alebo 

chémie alebo fyziky, zemepisu alebo dejepisu je v poľskom jazyku alebo v jazyku 

národnostnej menšiny, etnickej menšiny alebo regionálnom jazyku. 

 

2. Príslušné písomné predkladajú rodičia žiaka do 30 septembra školského roka, v ktorom sa 

vykonáva test (pozri tabuľku v bode C brožúry). 
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H. POVOLENIA VÍŤAZOV A FINALISTOV PREDMETNÝCH OLYMPIÁD A VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ 

V REGIONÁLNOM MERADLE ALEBO NADREGIONÁLNOM MERADLE 
 

1. Žiak, ktorý je víťazom alebo finalistom odbornej olympiády alebo laureátom odbornej 

súťaže s regionálnym alebo nadregionálnym významom, organizovaným v oblasti 

predmetov, z ktorých sa vykonáva test ôsmakov, je oslobodený od testu v tomto predmete. 

 

2. Zoznam týchto olympiád, víťazstvo v ktorých oprávňuje žiakov k oslobodeniu od 

vykonania testov v danom predmete oznamuje minister školstva vo forme správy 

v informačnom bulletine publikovanom na stránkach ministerstva školstva.11  

 

3. Žiak oslobodený od testu bude mať na osvedčení o podrobných výsledkoch testu ôsmakov 

v poli daného predmetu uvedené "oslobodený" alebo "oslobodená" a maximálny počet 

bodov, t.j. "100%" (percentuálny výsledok) a "100" (výsledok na stupnici).12 

 

4. Žiak, ktorý sa stal víťazom súťaže s regionálnym alebo nadregionálnym významom, víťaz 

alebo finalista olympiády moderných cudzích jazykov alebo (od roku 2022) z iného 

predmetu ako je uvedené vo vyhlásení predloženom vyhlásenie k 30. septembru môže 

zmeniť predmety uvedené vo vyhlásení na predmety, víťazom/laureátom ktorých sa stal 

v daných súťažiach. Informácie o takejto zmene odovzdáva riaditeľ školy na žiadosť 

rodičov žiaka obvodnej skúšobnej komisii, alebo na žiadosť poslucháča, najneskôr 

2 týždne pred vykonaním testu ôsmakov. Moderný cudzí jazyk možno zmeniť len na 

cudzí jazyk, ktorý sa študent učí na základe povinných vzdelávacích činností. 

 
 
I. OPRÁVNENIA ŠTUDENTOV S OSOBITNÝMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI UVEDENÝMI 

V ČLÁNKU 1. 165 ODSEK 1 ZÁKONA PRÁVO NA VZDELANIE (CUDZINCOV) 
 

1. Žiaci s osobitnými vzdelávacími potrebami, vrátane žiakov s postihnutím, sociálne 

neprispôsobiví a ohrození sociálnym vylúčením a osoby uvedené v čl. 165 odsek 

1. zákona o práve na vzdelanie13, absolvujú test ôsmakov podľa všeobecného 

harmonogramu a podľa záväzných skúšobných požiadaviek, podmienok alebo 

formulárov, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Komunikát na školský rok 2018/2019 je dostupný na adrese: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/ 

04/tresc-komunikatu.pdf  
 

12 Právomoci uvedené v odseku H 1 a H. 3. majú tiež žiaci  doterajších šiestich ročníkov základnej školy a študenti gymnázií, 

ktorí získali titul víťaza alebo finalistu olympiády v regionálnom meradle, organizovanom v niektorej z oblastí, týkajúcich sa 

predmetov, z ktorých sa vykonáva test ôsmakov (článok 299 a 301 zákona zo 14. decembra 2016 r. Predpisy zavádzajúce 

zákon - Právo na vzdelanie). 
 

13 Zb. zákonov z roku 2017, poz. č. 59, s neskoršími zmenami. 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/%2004/tresc-komunikatu.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/%2004/tresc-komunikatu.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059
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2. Úprava podmienok alebo foriem vykonania testu ôsmakov sa realizuje na základe 

dokumentov uvedených v nasledujúcej tabuľke. 

 
DOKUMENT SKUPINA ŽIAKOV, KTORÍ SPADAJÚ POD MOŽNOSŤ ÚPRAVY 

a. rozhodnutie o potrebe 

špeciálnej pedagogiky 

Žiaci: 

 nepočujúci a nedoslýchaví  

 s poruchami zraku a nevidomí 

 zdravotne postihnutí 

 s afáziou 

 s mentálnym postihnutím v ľahkom stupni 

 s autizmom, vrátane Aspergerovho syndrómu 

 sociálne neprispôsobiví a ohrození sociálnym vylúčením 

b. potvrdenie o zdravotnom 

stave vydanom lekárom 

Žiaci: 

 s postihnutím rúk 

 s chronickými ochoreniami 

 chorí alebo dočasne postihnutí 

c. názor pedagogickej Rady 

Žiaci: 

 ktorí sa ocitnú v krízovej alebo traumatickej situácii 

 ktorí majú ťažkosti spojené so vzdelávaním v dôsledku 

pobytu v zahraničí 

 s poruchami jazykovej komunikácie 

 uvedené v článku 165 odsek 1. 1 zákona o práve na 

vzdelanie (cudzinci) 

d. stanovisko 

psychologicko- 

-pedagogickej 

ambulancie, vrátane 

špecializovanej 

ambulancie 

Žiaci: 

 špecifické vzdelávacie problémy, napr. s dyslexiou, 

dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou 

 s poruchami jazykovej komunikácie 

e. rozhodnutie o potrebe 

individuálne vyučovania 
študenti s chronickými ochoreniami 

 

3. Zdravotné osvedčenie alebo stanovisko psychologicko-pedagogickej ambulancie musí byť 

predložené riaditeľovi školy najneskôr do 15. októbra. Ak bol doklad vydaný po tomto 

termíne - je ho potrebné predložiť po jeho obdržaní. 

 

4. Spôsob prispôsobenia podmienok alebo foriem vykonania testov ôsmakov potrebám 

a schopnostiam študenta určuje pedagogická rada výberom spomedzi opatrení uvedených 

v komunikáte ÚSK. Táto správa je uverejnená do 10. septembra školského roka, v ktorom 

sa vykonáva test ôsmakov. 

 

5. Riaditeľ školy alebo ním oprávnený učiteľ má povinnosť – do 30. septembra – informovať 

rodičov o možných spôsoboch úpravy podmienok a foriem vykonania testu ôsmakov. 

Najneskôr do 20. novembra riaditeľ školy písomne, žiaka rodičia o tom, ako prispôsobiť 

podmienky alebo foriem vyšetrenie zverené Študentská rada výučby. Ak potrebujete 

upraviť podmienky a formy vyšetrení nasleduje 20. november – riaditeľ školy 

bezodkladne oznámi rodičov študenta a riaditeľ regionálnej preskúmania Komisia 

o udelené pedagogickej Rady úpravami. 
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6. V osobitných prípadoch vyplývajúce zo zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia 

študenta so súhlasom riaditeľa regionálneho preskúmať palube skúšku ósmoklasisty môže 

vykonať na inom mieste ako školy, napr. doma študenta. Žiadosť sa skladá z istiny, 

v konzultácii s rodičmi študenta. 15. januára. 

 

7. Vstup na skúšku za podmienok stanovených Radou výučby poskytuje testovaní tímu 

prezidenta. 
 

 

J. NEPLATNOSŤ TESTU ÔSMAKOV Z DANÉHO PREDMETU 
 

1. Žiak musí riešiť úlohy samostatne v skúšobnom hárku, najmä tvoriť vlastný text alebo 

vlastné riešenia zadaní počas trvania testu. 

 

2. Test ôsmakov z daného predmetu môže byť neplatný. 

 

3. Neplatnosť môže nastať: 
a. počas testu, alebo  

b. po teste, ak sa kontrolou zistí, že test nebol vyplnený samostatne žiakom. 

 

4. Neplatnosť počas testu môže nastať ak žiak: 

a. nerieši úlohy samostatne 

b. priniesol do s miestnosti ľubovoľné telekomunikačné zariadenie, alebo používa také 

zariadenie v sále 

c. priniesol do skúšobnej sály materiály alebo pomôcky, ktoré nie sú uvedené 

v komunikáte Riaditeľa ÚSK o materiáloch a pomôckach 

d. narúša riadne vykonanie skúšky spôsobom sťažujúcim prácu iných študentov. 

 

5. Rozhodnutie o zrušení skúšky vykoná predseda skúšobnej komisie (zvyčajne je to riaditeľ 

školy). 

 

6. Zrušenie pri kontrole práce Rady vyplýva v prípade niesamodzielnego riešenia študent 

úlohu alebo úlohy obsiahnuté v skúšobný hárok, najmä ak sa zistí v študent jednotné 

znenie uvádzajúce: 

a. podiel na riešení iného študenta 

b. pomocou riešenia uskutočnenej iný študent 

c. použitie týchto materiálov skúšky, napr. prepisovanie kachľová prácu z manuálu alebo 

rozvoj internetovej stránky 

d. môžete skopírovať kus text obsiahnutý v skúškový formulár. 

 

7. Rozhodnutie o zrušení pri kontrole práce správnej rady sa prijímajú riaditeľa okresnej 

rady alebo riaditeľ ústredná skúšobnej Komisie. 
 

8. Podrobné informácie o spôsobe vyhlásenia neplatnosti testu ôsmakov sú obsiahnuté 

v informácie o organizácii a spôsobe vykonania testu v danom školskom roku, 

oznámenom v bulletine verejnej informácie na webových stránkach spoločnosti CKE. 

Možné postupy v prípade zrušenia testu ôsmakov v súvislosti s oznámením skúšajúcim 

o nesamostatnom riešení úloh sú znázornené na obrázku nižšie. Postupy sú označené 

čiernymi alebo červenými šípkami. 



12             Informačná brožúra o testoch ôsmakov od školského roku 2018/2019 
 

a. Čierne šípky – zobrazujú ďalšie kroky v konaní, keď riaditeľ školy má možnosť 

odovzdať rodičom informácie riaditeľa ÚSK o zámere zneplatniť danú skúšku. 

b. Červenými šípkami označená režim – zobrazí ďalšie kroky v konaní, keď riaditeľ 

školy nie je dovolené prenášať rodičov študenta z vyššie uvedených informácií. 
 

9. V Informácii uvedenej v bode 8. sú všetky tlačivá potrebné študent alebo jeho rodičia, ak 

študent uplatniť postup na zrušenie skúšku s vašou položkou. 
 

10. Zrušenie testu ôsmakov z daného predmetu v stanovenom termíne má za následok potrebu 

vykonania testu v náhradnom termíne. 

 

11. Zrušenie testu ôsmakov z daného predmetu v náhradnom termíne má za následok 

výsledok „0%“ z daného predmetu. 
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Riaditeľ OSK odstúpi od 

zrušenia. 

Riaditeľ ÚSK nemá zároveň funkciu skúšajúceho. Riaditeľ ÚSK má zároveň funkciu skúšajúceho. 

Skúšajúci deklaruje nesamostatné riešenie úlohy alebo 

úloh žiakom.   
 

Odovzdáva informácie ÚSK. 

ÚSK analyzuje oznámenie skúšajúceho. 

Riaditeľ ÚSK odovzdáva žiakovi alebo jeho 

rodičovi prostredníctvom riaditeľa školy -písomné 

oznámenie o svojom úmysle zrušenia danej skúšky. 

Riaditeľ školy okamžite 

odovzdá informácie žiakovi 

alebo jeho rodičom. 

Riaditeľ školy nemá možnosť 
poskytovať informácie 

študentom alebo jeho rodičom. 

Riaditeľ školy informácie zašle 

riaditeľovi ÚSK. 

Študent alebo jeho rodičia 
predložia žiadosť riaditeľovi 

ÚSK vo veci kontroly 

dokumentácie. 

2 pracovných dní od 

obdržania informácie 

Riaditeľ ÚSK umožňuje čítať 

dokumentáciu a predložiť 

vysvetlenia. 

nie viac ako 7 dní od 

prijatia žiadosti 

Riaditeľ ÚSK vydá 

rozhodnutie o neplatnosti 

daného testu. 

Riaditeľ ÚSK odstúpi od 

zámeru zneplatnenia. 

Žiak alebo jeho rodičia 

nepožiadajú riaditeľa OSK 

o kontrolu dokumentácie. 

14 dní od  
termínu podania 

žiadosti 

nie viac ako 7 dní od 

prijatia žiadosti 

Riaditeľ ÚSK (prostredníctvom riaditeľa školy) 
odovzdáva žiakovi alebo jeho rodičom, písomné 

oznámenie o neplatnosti spolu s odôvodnením. 

Žiak alebo jeho rodičia môžu riaditeľovi ÚSK 

prostredníctvom riaditeľa OSK predložiť 

námietky voči riešeniu riaditeľa OSK. 

3 pracovné dni od 
doručenia informácie 

o neplatnosti 

Manažér spoločnosti CKE prijme konečné 
rozhodnutie. Neexistuje žiadna možnosť sťažnosti 

na správny súd. 

7 dní po prijatí výhrad s 

dokumentáciou od OSK 

7 dní od obdržania 

informácií od 

riaditeľa školy 

3 pracovné dni od 
oboznámenia sa s 

dokumentáciou a predloženia 
vysvetlení 
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K. VÝHRADY TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA VYKONANIA SKÚŠKY 

 
1. Ak - podľa študenta alebo jeho rodičov, počas testu ôsmakov neboli splnené ustanovenia 

týkajúce sa jeho vykonania, študent alebo jeho rodičia môžu do 2 pracovných dní od 

dátumu testu z daného predmetu predložiť písomné námietky voči riaditeľovi obvodnej 

skúšobnej komisie. 

 

2. Podrobné informácie o spôsobe predkladania výhrad týkajúcich sa porušenia spôsobu 

vykonania testov sú obsiahnuté v Informácii o organizácii a spôsobe vykonania testov 

ôsmakov platnej v danom školskom roku, publikovanej v bulletine verejnej informácie na 

webových stránkach ÚSK. Schematické postupy v prípade neplatnosti kvôli oznámeniu 

žiakom alebo jeho rodičmi odôvodnených námietok súvisiacich s porušením pravidiel 

vykonania testov ôsmakov sú znázornené na obrázku nižšie. 

 

3. V Informácii uvedenej v bode 2. sú všetky tlačivá potrebné pre žiaka alebo jeho rodičov, 

ktorí chcú oznámiť výhrady týkajúce sa porušenia predpisov vykonania testov ôsmakov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak alebo jeho rodičia sa domnievajú, že 

boli porušené pravidlá vykonania testov 

ôsmakov.  
 

Riaditeľ ÚSK informuje žiaka alebo 

jeho rodičov písomne o výsledkoch 

preskúmania výhrad. 

Žiak alebo jeho rodičia môžu 
riaditeľovi ÚSK prostredníctvom 

riaditeľa OSK predložiť námietky voči 

riešeniu riaditeľa OSK. 

Žiak alebo jeho rodičia predložia námietky 

a dôvody pre ne riaditeľovi OSK. 

2 pracovné dni od 
vykonania testu 

z daného predmetu 

7 dní od doručenia 

námietok 

3 pracovné dni od 

prijatia rozhodnutia 

riaditeľa OSK 

Manažér spoločnosti ÚSK prijme 
konečné rozhodnutie. Neexistuje 

žiadna možnosť sťažnosti na 

správny súd. 

7 dní od podania 

námietok 

Riaditeľ OSK neruší platnosť daného 

testu. 

Riaditeľ OSK uzná, že porušenie mohlo 

ovplyvniť výsledok a vydá rozhodnutie 

o neplatnosti daného testu. 

dohodou 
Riaditeľ OSK uzná, že porušenie mohlo 
ovplyvniť výsledok a vydá rozhodnutie 

o neplatnosti daného testu. 

Riaditeľ OSK neruší platnosť daného 

testu. 

odovzdáva informácie 
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L. NÁHĽAD DO TESTU A POŽIADAVKA NA OVERENIE CELKOVÉHO SÚČTU PRIDELENÝCH 

BODOV. 
 

1. Žiak alebo jeho rodičia majú právo na náhľad do skontrolovanej a ohodnotenej skúšobnej 

práce daného žiaka, na mieste a čase určenom riaditeľom okresnej skúšobnej komisie do 6 

mesiacov od dátumu vydania obvodnou skúšobnou komisiou potvrdenia/informácie 

o podrobných výsledkoch testu ôsmakov. 

 

2. Požiadavka o náhľad do skúšobnej práce sa predkladá riaditeľovi príslušnej obvodnej 

skúšobnej komisie. Návrh môže byť predložený elektronicky, faxom alebo poštou. 

 

3. Formulár žiadosti je k dispozícii v Informácii o organizácii a testoch ôsmakov v bulletine 

na webových stránkach ÚSK.  

 

4. Regionálny riaditeľ OSK, ak je to možné, po konzultácii so žiakom alebo jeho rodičmi – 

nie viac ako 5 pracovných dní od prijatia žiadosti stanoví deň náhľadu do skúšobnej práce 

(deň a čas). O stanovenom termíne informuje žiaka a jeho rodičov. 

 

5. Riaditeľ OSK stanoví miesto náhľadu. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, ktoré 

vyplývajú z postihnutia žiaka môže zorganizovať náhľad aj mimo sídla skúšobnej 

komisie. 

 

6. Pravidlá pre vykonanie náhľadu do práce. 
a. Potvrdenie o povolení vykonať náhľad. Za účelom vykonania náhľadu je potrebné 

predložiť doklad totožnosti, napr. školský preukaz alebo občiansky preukaz (pre 

rodičov a poslucháčov základnej školy pre dospelých). 

b. Forma sprístupnenia prác na náhľad Žiakovi alebo jeho rodičom je umožnený náhľad 

do práce vo form, v akej bola predložená a ohodnotená skúšajúcim. Pred umožnením 

náhľadu sa zabezpečia osobné údaje skúšajúceho pred neoprávneným zverejnením. 

c. Trvanie náhľadu. Čas náhľadu určí riaditeľ obvodnej skúšobnej komisie a nesmie byť 

kratší ako 30 minút. Na žiadosť osoby oprávnenej nahliadať do práce, po čase 

určenom riaditeľom obvodnej komisie môže byť čas náhľadu predĺžený, so 

zohľadnením počtu náhľadov na daný deň. 

d. Osoby prítomné pri kontrole. Pri náhľade do práce je prítomný zamestnanec obvodnej 

skúšobnej komisie.  

e. Zásady hodnotenia riešení úloh. Pri vykonávaní náhľadu sa žiakovi alebo jeho 

rodičom poskytne príležitosť zoznámiť sa s princípmi posudzovania riešenia úloh. 

f. Priebeh náhľadu. Po kontrole osobných údajov žiaka sa osoba vykonávajúca náhľad 

presvedčí že žiak alebo jeho rodičia boli oboznámení s postupmi náhľadu. 

g. Po dokončení kontroly zamestnanec ÚSK uvádza zapíše vykonanie náhľadu a žiak 

alebo jeho rodičia potvrdia náhľad podpisom. 

h. Poznámky a fotografie skúšobnej práce. Počas náhľadu si žiak alebo jeho rodičia 

môžu robiť poznámky a fotografický záznam skúšobnej práce. 

 

7. Žiak alebo jeho rodičia môžu predložiť žiadosť o overenie počtu bodov. Žiadosť spolu 

s odôvodnením sa predloží riaditeľovi obvodnej skúšobnej komisie do 2 pracovných dní 

od vykonania náhľadu. 

 

8. Formulár žiadosti je k dispozícii v Informácie o organizácii a spôsobe výkonu testov 

ôsmakov oznámenej v Bulletine na stránke ÚSK. 
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9. Overenie súčtu bodov sa vykoná do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

10. Riaditeľ obvodnej skúšobnej komisie s cieľom overiť celkový súčet bodov určí 

skúšajúceho, ktorý bude iná osoba než osoba ktorá hodnotila skúšobnú prácu, ktorej sa 

týka žiadosť. 

 

11. Riaditeľ regionálnej skúšobnej komisie informuje písomne žiaka alebo jeho rodičov 

o výsledku overenia celkového súčtu bodov do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti 

uvedenej v odseku 7. 

 

12. Ak v dôsledku vykonaných overovaní celkového súčtu bodov bol ich počet zvýšený, 

riaditeľ obvodnej skúšobnej komisie určí nový výsledok testu ôsmakov z daného 

predmetu a zruší predchádzajúce osvedčenie a vydá nové osvedčenie o detailných 

výsledkoch testu ôsmakov. Žiak alebo jeho rodičia sú povinní vrátiť zrušený dokument. 

 

 

M. INFORMAČNÉ BROŽÚRY O TESTOCH ÔSMAKOV Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 

 
1. Pre každý predmet, ktorého sa týka test ôsmakov bola pripravená informačná brožúra 

o teste ôsmakov z daného predmetu od školského roku 2018/2019. Na webových 

stránkach ústrednej skúšobnej komisie a obvodných skúšobných komisií sú k dispozícii: 

 
a. Informačná brožúra o teste ôsmakov z poľského jazyka od školského roku 2018/2019 

b. Informačná brožúra o teste ôsmakov z matematiky od školského roku 2018/2019 

c. Informačná brožúra o teste ôsmakov z anglického jazyka od školského roku 2018/2019 

d. Informačná brožúra o teste ôsmakov z francúzskeho jazyka od školského roku 2018/2019 

e. Informačná brožúra o teste ôsmakov z španielskeho jazyka od školského roku 2018/2019 

f. Informačná brožúra o teste ôsmakov z nemeckého jazyka od školského roku 2018/2019 

g. Informačná brožúra o teste ôsmakov z ruského jazyka od školského roku 2018/2019 

h. Informačná brožúra o teste ôsmakov z ukrajinského jazyka od školského roku 2018/2019 

i. Informačná brožúra o teste ôsmakov z talianskeho jazyka od školského roku 2018/201914 

 

2. Informačné brožúry o teste ôsmakov boli pripravené a uverejnené aj vo verziách pre 

študentov so zdravotným postihnutím: 

a. pre nevidomých žiakov (v podobe čiernotlače) 

b. pre žiakov, ktorí sú nepočujúci a nedoslýchaví 

c. žiakom s mentálnym postihnutím v ľahkom stupni. 

 

3. K dispozícii je aj informačná brožúra o teste z matematiky (a od roku 2020 roku tiež 

informačné brožúry o teste z: biológie, chémie, fyziky, geografie a dejepisu): 

a. v jazykoch národnostných menšín  bieloruština, hebrejčina, litovčina, nemčina, 

arménčina, slovenčina a ukrajinčina 

b. v jazyku národnostnej menšiny  lemkovčina 

c. v regionálnom jazyku  kašubčina. 
 

4. Každá brožúra obsahuje popis testu a príklady úloh s riešeniami. 
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5. V skúšobných hárkoch listov sa môžu vyskytnúť úlohy týkajúce sa všetkých požiadaviek 

stanovených v programe všeobecného vzdelávania, vrátane iných úloh ako tých 

uvedených v informačnej brožúre ako príklady. Jediný účinný spôsob, ako sa pripraviť na 

test je zvládnutie vedomostí a schopností pre splnenie všetkých požiadaviek 

vzdelávacieho programu. 

 

 

N. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV ÔSMAKOV 
 

Rodičia! Uistite sa, že vaše dieťa a Vy máte plnú vedomosť týkajúcu sa záležitostí uvedených 

nižšie. O všetkých týchto otázkach sa môžete dozvedieť v tejto brožúre. Avšak, ak si myslíte, 

že budete potrebovať ďalšie informácie – požiadajte o ne riaditeľov škôl, učiteľov alebo 

kontaktujte príslušné regionálne skúšobné komisie. 
 

Kľúčové otázky týkajúce sa testu ôsmakov: 

 

1. harmonogram vykonania testu - v hlavnom termíne, vrátane podmienok pristúpenia k testu 

v dodatočnom termíne 

 

2. štruktúra testu (skúšobné predmety v danom školskom roku, dĺžka trvania testu v rôznych 

predmetoch vrátane predĺženie dĺžky času v prípade úpravy podmienok alebo foriem 

vykonania testu) a rozsah testovaných zručností  programové osnovy vzdelávania 

 

3. pravidlá vykonania testu (priebeh testu pre daný deň) 

  

4. spôsob označovania odpovedí na karte odpovedí a dodatkový čas (5 minút) určený na 

overenie správnosti prenesenia odpovedí na hárok odpovedí 

 

5. je zakázané vnášať do skúšobnej miestnosti telekomunikačné zariadenia alebo ich 

používať v sále 

 

6. materiály a pomôcky, ktoré študenti môžu priniesť do skúšobnej sály 

 

7. nevyhnutnosť samostatného riešenia úloh počas testu, a dôsledky nedodržania tohto 

pravidla 

 

8. možnosť nahliadnutia do overenej a ohodnotenej testovacej práce a možnosť požiadať 

o overenie súčtov bodov. 
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Termíny, ktoré je vhodné si zapamätať: 

 

do 30. septembra Škola má povinnosť oboznámiť rodičov s možnými úpravami 

podmienok a foriem vykonania testu ôsmakov. 

do 30. septembra Rodičia majú povinnosť predložiť riaditeľovi školy písomné 

vyhlásenie: 

a. s uvedením moderného cudzieho jazyka, z ktorého študent vykoná 

skúšku 

b. (od roku 2022) s uvedením predmetu podľa výberu, z ktorého 

študent vykoná skúšku 

c. informujúcej o úmysle pristúpiť k skúške z matematiky (a od 

roku 2022, aj z voliteľného predmetu) v jazyku národnostných 

menšín, etnických menšín alebo regionálnych jazykov. 

do 15. októbra  Rodičia predložia riaditeľovi školy osvedčenia o zdravotnom stave 

žiaka alebo stanovisko psychologicko-pedagogickej ambulancie, ak 

dokument nebol predložený už skôr. 

najneskôr do 

20. novembra15 

Škola má povinnosť odovzdať rodičom písomné informácie 

prostredníctvom Pedagogickej rady, o spôsobe prispôsobenia sa 

podmienkam alebo forme testovania ôsmakov psychofyzickým 

vzdelávacím potrebám a schopnostiam žiakov. Do troch pracovných 

dní od prijatia tejto informácie, rodičia predložia vyhlásenie o využití 

alebo nevyužití možnosti prispôsobenia podmienok alebo foriem 

testovania. 

do   

15. januára15 

Rodičia predložia písomné oznámenie zmeny/zmien vo vyhlásení do 

30.septembra. 

do   

15. januára15 

Podanie po konzultácii s riaditeľom školy žiadosti o vykonanie testu 

na inom mieste ako v škole (pozri oddiel I, bod 6 brožúry). 

do 30. marca15 Rodičia predkladajú riaditeľovi školy žiadosť o zmenu 

deklarovaného predmetu-platí pre študentov, ktorí boli víťazmi alebo 

finalistami olympiády alebo víťazmi odborných súťaží s regionálnym 

alebo nadregionálnym meradlom. 

druhá polovica 

apríla 

Hlavný termín pre test ôsmakov 

v prvej polovici 

júna 

Dodatočný termín pre test ôsmakov 

týždeň pred 

koncom školského 

roka 

Ústredná skúšobná komisia odovzdáva výsledky testu ôsmakov 

školám. 

deň ukončenia 

školského roka 

Spolu s vysvedčením žiak obdrží osvedčenie o podrobných 

výsledkoch testu ôsmakov. 

 

Ďalšie informácie o spôsobe organizácie a vykonania testov ôsmakov v danom roku, vrátane 

vzorov dokumentov sú dostupné v Informácii o organizácii a vykonaní testov ôsmakov na 

webových stránkach Ústrednej Skúšobnej Komisie, v záložke "Test ôsmakov" > 

"Harmonogram, komunikáty a informácie". 

 

 

                                                      
15 Presné dáta sú závislé od dátumu skúšky v danom roku a sú oznámené v informácii o spôsobe organizácie a vykonania 

testov ôsmakov  v danom školskom roku, zverejnené vo vestníku verejných informácií na webových stránkach ÚSK. 
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Na stránkach ÚSK (www.cke.edu.pl) sú k dispozícii alebo budú tiež: 
 

od 1 septembra 

2017. 

informačné brožúry o skúške ôsmakov z: poľského jazyka, 

matematiky a moderných cudzích jazykov 

od 18. decembra 

2017. 

Príklady skúšobných hárkov z: poľského jazyka, matematiky 

a moderných cudzích jazykov 

od 21 decembra 

2018. 

hárky skúšobného testu z: poľského jazyka, matematiky a moderných 

cudzích jazykov 

od konca apríla 

2019. 

skúšobné hárky používané na testovanie ôsmakov z jednotlivých 

predmetov v nasledujúcich rokoch 

od 1. septembra 

2020. 

informačné brožúry o testoch ôsmakov: biológia, chémia, fyzika, 

geografia a dejepis 

od 18. decembra 

2020. 

príklady skúšobných hárkov z: biológie, chémie, fyzika, geografie a 

dejepisu 

od 20. decembra 

2021. 

hárky skúšobného testu z: biológie, chémie, fyzika, geografie a 

dejepisu 

 

http://www.cke.edu.pl/

