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POKYNY NA ZADANIE TESTOV  
pre všetky kategórie okrem Klokanko 1  
v pondelok 20. marca 2017 

 
 
Tento dokument by ste si mali pre�íta� najneskôr 
de� pred sú�ažou. 
 
V de� sú�aže ráno prevezmite od školského koor-
dinátora (ŠK): 
 

• brožúry s testami, 

• odpove�ové hárky (OH), 

• štítky s predtla�enými �iarovými kódmi, 

• �isté pomocné papiere. 
 
Pri vstupe do u�ebne musíte ma� so sebou: 
 

• tento dokument, 

• brožúry s testami, 

• odpove�ové hárky, 

• štítky s �iarovými kódmi pre žiakov, 

• �isté papiere na pomocné výpo�ty. 
 

Po�as zadávania testov dodržte, prosím, na-
sledujúci postup: 
 
1. Rozsa�te žiakov v u�ebni. 

• Žiaci I. stup�a ZŠ majú na riešenie úloh 
45 minút, žiaci ostatných kategórií 
60 minút, preto by v jednej u�ebni mali 
by� iba žiaci, ktorí majú na vypracovanie 
testu rovnaký �as. (Žiakom 1. ro�níka ZŠ 
treba zadania úloh �íta�, preto musia by� 
v samostatnej miestnosti. Aj pokyny na 
zadanie testu pre prvákov tvoria samo-
statný dokument.) 

• V každej lavici by mal sedie� iba jeden 
žiak. Ak je nevyhnutné, aby v lavici sede-
li dvaja žiaci, mali by písa� rôzne testy. 
(Pozor: piataci a šiestaci píšu rovnaký 
test Školák, siedmaci a ôsmaci píšu rov-
naký test Benjamín at�.). 

• Dajte žiakom pokyn, aby si pripravili gu-
�ô�kové pero píšuce �iernou alebo tma-
vomodrou farbou, rysovacie potreby 
(nie sú nutné) a v kategóriách Kadet 
a Junior aj kalkula�ku (tiež nie je nutná). 
Všetko ostatné (vrátane mobilných tele-
fónov) nech si odložia do tašiek. Upo-
zornite ich, že nesmú písa� ceruzkou, 
pentelkou, plniacim perom ani akýmko�-
vek perom píšucim �ervenou, zelenou 
alebo svetlomodrou farbou. 

 

2. Rozdajte všetkým sú�ažiacim prúžky so sa-
molepiacimi štítkami, na ktorých sú pred-
tla�ené �iarové kódy. Každý musí dosta� je-
den prúžok s dvoma zhodnými �iarovými 
kódmi. Žiakom ich môžete rozda� �ubovo�ne 
bez oh�adu na kategóriu. 

  



Organizátorom sú�aže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. – www.matematickyklokan.sk 

3. Vyzvite žiakov, aby každý v �avej �asti prúž-
ku s �iarovými kódmi vpísal do rubriky „Me-
no sú�ažiaceho“ svoje rodné meno a priez-
visko. 

4. Rozdajte všetkým sú�ažiacim príslušné OH 
a �isté papiere na pomocné výpo�ty. Brožú-
ry s testami zatia� nerozdávajte. Povedzte 
žiakom, že pomocné výpo�ty si môžu robi� 
na �isté papiere, ktoré dostali. Upozornite 
ich, že tieto papiere sa po sú�aži neodo-
vzdávajú a na ich obsah sa pri hodnotení 
neprihliada. 

5. Vyzvite žiakov, aby si pozorne pre�ítali po-
kyny na zadnej strane OH. (Na I. stupni ZŠ 
odporú�ame, aby u�ite� celé pokyny nahlas, 
pomaly a zrete�ne pre�ítal.) Zdôraznite žia-
kom: 

• Odpove�ové hárky nesmú by� prehnuté, 
pokr�ené a natrhnuté. Nesmie sa na ne 
písa� ani kresli� ni� okrem vyplnenia po-
žadovaných údajov. 

• Ak bude ma� niekto otázku po�as vypra-
covania testu, nech sa prihlási a po�ká, 
kým k nemu príde u�ite�.  

• Ak niekto skon�í skôr, zostane ticho se-
die� a kontroluje si odpovede. �as ukon-
�enia práce nerozhoduje. Hárky sa ne-
odovzdávajú priebežne (rušilo by to 
ostatných). 

 

6. Opýtajte sa žiakov, �i má niekto nejakú 
otázku. Odpovedzte na otázky žiakov. 

7. Dajte žiakom pokyn, aby oto�ili OH na pred-
nú stranu. 

 

Nasleduje vyplnenie údajov v záhlaví odpove-
�ových hárkov. 
 
8. Vyzvite žiakov, aby každý v záhlaví OH 

v rubrike „Pohlavie“ urobil krížik do prísluš-
ného štvor�eka. 

9. Vyzvite žiakov, aby každý v záhlaví OH vypl-
nil „Trieda“, ktorú navštevuje. Je potrebné 
písa� �itate�ne, tla�eným písmom, arab-
skými �íslicami, v každom bielom obd�žniku 

najviac jeden znak (napr. 8.A bude v troch 
obd�žnikoch).  

10. Vyzvite žiakov, aby uviedli (ak majú) svoju 
e-mailovú adresu. Údaj je nepovinný. 

11. Vyzvite žiakov, aby každý v záhlaví OH 
v rubrike „Veková kategória“ vyzna�il kríži-
kom kategóriu, v ktorej sú�aží. Pripomína-
me, že: 

• žiaci 2. ro�níka ZŠ sú�ažia v kategórii  
Klokanko 2, 

• žiaci 3. ro�níka ZŠ sú�ažia v kategórii  
Klokanko 3, 

• žiaci 4. ro�níka ZŠ sú�ažia v kategórii  
Klokanko 4, 

• žiaci 5. ro�níka ZŠ sú�ažia v kategórii 
Školák 5, 

• žiaci 6. ro�níka ZŠ a prímy osemro�ných 
gymnázií (�alej OG) sú�ažia v kategórii 
Školák 6, 

• žiaci 7. ro�níka ZŠ a sekundy OG sú�ažia 
v kategórii Benjamín 7, 

• žiaci 8. ro�níka ZŠ a tercie OG sú�ažia 
v kategórii Benjamín 8, 

• žiaci 9. ro�níka ZŠ a kvarty OG sú�ažia 
v kategórii Kadet 9,  

• žiaci 1. a 2. ro�níka SOŠ sú�ažia v kate-
górii Kadet O12,  

• žiaci 1. a 2. ro�níka G a kvinty a sexty OG 
sú�ažia v kategórii Kadet G12,  

• žiaci 3. a 4. ro�níka SOŠ sú�ažia v kate-
górii Junior O34, 

• žiaci 3. a 4. ro�níka G a septimy a oktávy 
OG sú�ažia v kategórii Junior G34. 

 
Žiaci 1. ro�níka bilingválnych škôl môžu sú-
�aži� v kategórii Kadet 9. 
Žiaci pä�ro�ných bilingválnych gymnázií sú-
�ažia v týchto kategóriách: 
žiaci 2. a 3. ro�níka – Kadet G12, 
žiaci 4. a 5. ro�níka – Junior G34. 
Žiaci pä�ro�ných bilingválnych SOŠ sú�ažia 
v týchto kategóriách: 
žiaci 2. a 3. ro�níka – Kadet O12, 
žiaci 4. a 5. ro�níka – Junior O34. 
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12. Vyzvite žiakov, aby každý nalepil jeden zo 
svojich �iarových kódov do vyzna�eného 
bieleho obd�žnika v záhlaví OH. Pozor: ští-
tok nesmie by� nalepený „dolu hlavou“!  

 
V tejto chvíli je všetko pripravené na samot-
nú sú�až. 

 
13. Upozornite sú�ažiacich, že v brožúre, ktorú 

dostanú, sú testy pre viaceré kategórie. 
Musia si nájs� test pre svoju kategóriu a ten 
rieši�. Na strane 2 je pre �ahšiu orientáciu 
uvedený obsah brožúry. 

14. Rozdajte brožúry s testami. V prípade, že sú 
v u�ebni zmiešaní žiaci z nieko�kých kategó-
rií, dbajte na to, aby každý žiak dostal 
správnu brožúru.  

15. Oznámte žiakom, že môžu za�a� pracova� 
a že na vypracovanie testu majú 45 minút 
(KLOKANKO 2, 3, 4), resp. 60 minút �istého 
�asu (ostatné kategórie). Napíšte na tabu�u 
�as (hodiny a minúty), kedy budú kon�i�. 

16. Ak sa niektorý žiak pri vyzna�ovaní odpove-
dí opakovane pomýli a už nevie chyby na-
pravi� spôsobom opísaným na zadnej stra-
ne OH, môžete mu hárok vymeni� za iný, 
pokia� ešte máte nejakú rezervu. V prípade 
výmeny OH musí žiak znova rovnako vyplni� 
všetky údaje v záhlaví hárku a nalepi� na� 
druhý z �iarových kódov, ktoré dostal. 

17. Pä� minút pred uplynutím �asu upozornite 
žiakov, že na prácu im zostáva 5 minút. 

18. Po uplynutí vymedzeného �asu dajte žia-
kom pokyn, aby prestali pracova�.  

19. Vyzvite žiakov, aby si každý nalepil zvyšný 
štítok s �iarovým kódom do svojho zošita, 
príp. do žiackej knižky. (Ak niekto minul oba 
svoje �iarové kódy, nech si svoj kód niekam 
pozna�í.) Tento údaj mu bude slúži� na to, 
aby si po zverejnení výsledkov sú�aže mo-
hol pozrie� vlastné výsledky. Výsledky budú 
zverejnené 10. apríla na www.matematic-
kyklokan.sk. 

20. Od všetkých sú�ažiacich vyzbierajte OH 
a štítky s vyplnenými menami. Na tie ne-
smiete zabudnú�, inak nebude škola vedie� 
priradi� výsledky k menám sú�ažiacich! 

• Po�as zbierania OH je potrebné skontro-
lova�, �i má každý žiak na hárku správne 
vyplnené všetky požadované údaje.  

• Ak administrátor zistí nedostatky (chý-
bajúce údaje, nesprávne údaje, zlý spô-
sob vyplnenia), zavolá príslušných žiakov 
a hne� na mieste spolu s nimi údaje do-
plní �i opraví. Ak je potrebné opravova� 
nesprávne vyzna�ené krížiky v záhlaví 
OH, postupujte pod�a pokynov na zad-
nej strane hárka. 

 

21. Ihne� po skon�ení sú�aže odovzdajte všetky 
OH školskému koordinátorovi. 

 

�akujeme za spoluprácu. 
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Ukážka vyplneného odpove�ového hárka
Pokyny pre žiakov sú na zadnej strane odpove�ového hárka.
Hárok bude strojovo spracovaný. NESMIE SA KR�I	 ANI PREHÝBA	!
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