
Informácie o prijímacej skúške (13. 5. 2019 a 16. 5. 2019) 

 

GYMNÁZIUM  

 

8-ročné štúdium 

 

Harmonogram: 

7.45 – 8.00  – príchod do učební 

8.00 – 8.05  – úvodné pokyny k testu z matematiky 

8.05 – 8.50  – test z matematiky (45 min.) 

8.50 – 9.10  – prestávka 

9.10 – 9.15  – úvodné pokyny k testu zo slovenského jazyka a literatúry 

9.15 – 10.00  – test zo slovenského jazyka a literatúry (45 min.) 

 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry  obsahuje učivo zodpovedajúce obsahovým 

a výkonovým štandardom  štátneho  vzdelávacieho  programu a obsahuje tieto oblasti: 

zvuková rovina jazyka a pravopis, významová/lexikálna rovina jazyka, tvarová rovina 

jazyka (slovné druhy), literatúra (žánre, poézia, próza, personifikácia, prirovnanie, rým, 

vecný a umelecký text, ľudová slovesnosť), čítanie s porozumením a práca s textom. 

 

Test  z matematiky obsahuje učivo zodpovedajúce obsahovým a výkonovým 

štandardom  štátneho  vzdelávacieho  programu a obsahuje tieto oblasti: Násobenie 

a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000, vytvorenie oboru prirodzených čísel do  

a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami. Základné rovinné útvary 

(trojuholník, štvorec, obdĺžnik) - ich vlastnosti a výpočet obvodu. Jednotky dĺžky, 

premena jednotiek (m, dm, cm, mm) v obore prirodzených čísel.  Rysovanie – 

rovnobežky, kolmice.   Stavby telies zo stavebných kociek. Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie- úlohy z finančnej gramotnosti,  

grafické znázornenie údajov. 
 

Pri riešení úloh testu z matematiky žiaci nemôžu používať kalkulačky. Rysovacie 

potreby  sú potrebné, žiaci si ich musia priniesť so sebou. 

 

Definitívne výsledky prijímacích skúšok zverejníme vo štvrtok 16. 5. 2019, najneskôr 

do 18. hodiny na dverách budovy školy na Ul. A. Hlinku 44, Prievidza a na školskom 

webe. 

 

Zápis  uchádzačov o štúdium, ktorí vyhoveli kritériám prijatia, sa uskutoční v piatok  

17. 5. 2019 od 11.30 – 15.00 hod. v kancelárii č. 39 na 1. poschodí budovy školy. 

 

Žiak vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak jeho úspešnosť v testoch bude minimálne 

30% za každý predmet samostatne. 


