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Abstract:  

On November 13, 2013 the National Institute for Certified Educational Measurements 
carried out a pilot testing of fifth grade pupils from selected primary schools. The paper 
specifies the results and analysis of selected Math real context tasks, which were a part 
of the pilot testing. 
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Úvod  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil 13. novembra 
2013 pilotné testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2013), ktorého cieľom bolo overiť 
testovacie nástroje a organizačné zabezpečenie v rámci príprav na Generálnu skúšku 
testovania žiakov 5. ročníka ZŠ. Súčasťou T5-2013 bola administrácia testu 
z matematiky. Cieľom testovania matematiky je získať obraz o vedomostiach 
a zručnostiach žiakov, ktoré nadobudli na 1. stupni ZŠ, pričom test bol pripravovaný 
v kontexte prebiehajúcej školskej reformy v SR. 

V rámci T5-2013 bolo z matematiky testovaných 2 019 žiakov z 89 ZŠ. Zo 72 ZŠ 
s vyučovacím jazykom slovenským bolo testovaných 1 499 žiakov a zo ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským 520 žiakov. Test z matematiky pozostával celkovo 
z 30 úloh (20 otvorených a 10 uzavretých s výberom odpovede zo štyroch možností A, 
B, C, D) a na jeho vyriešenie mali žiaci určený testovací čas 60 minút.  

Súčasťou testu boli úlohy s matematickým a s reálnym kontextom, t.j. úlohy 
z praktického života. Úlohy s matematickým a s reálnym kontextom zastúpené 
v pomere 1 : 1. Pri zostavovaní testu sme vychádzali zo skutočnosti, že matematické 
vzdelávanie na 1. stupni ZŠ je podľa ŠVP “založené na realistickom prístupe 
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre 
rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje 
k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách.” (ŠVP Matematika – 
príloha ISCED 1, 2009, s. 2)  
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Rozdelenie úloh s reálnym kontextom v teste z matematiky 

Úlohy v teste z matematiky sme členili podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 
kognitívnych cieľov z hľadiska dvoch oblastí: obsahovej a kognitívnej. Obsahová oblasť 
je definovaná tematickými okruhmi podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len 
ŠVP) schváleného v roku 2009: 1. Čísla, premenná, počtové výkony s číslami, 
2. Postupnosti vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 3. Geometria a meranie, 
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 5. Logika, dôvodenie, dôkazy. 
Kognitívna oblasť je členená na dimenziu poznatkov a dimenziu kognitívnych procesov, 
pričom dimenzia poznatkov má štyri kategórie: A. faktickú, B. konceptuálnu, 
C. procedurálnu, D. metakognitívnu. Dimenzia kognitívnych procesov má šesť 
kategórií: 1. zapamätať si, 2. porozumieť, 3. aplikovať, 4. analyzovať, 5. hodnotiť, 
6. tvoriť. Každej úlohe sme priradili náročnosť v oblasti kognitívnej aj procedurálnej. 
Najväčší počet úloh v teste z matematiky sa nachádzal v strednom poli náročnosti. 
V tabuľkách 1 až 3 uvádzame percentuálne zastúpenie úloh s reálnym kontextom 
v teste z matematiky z obsahového hľadiska, z hľadiska dimenzie kognitívnych 
poznatkov a kognitívnych procesov. 

 

 

 

Obr. 1: Rozdelenie úloh s reálnym kontextom v teste z matematiky z obsahového 
hľadiska 
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Obr. 2: Rozdelenie úloh s reálnym kontextom v teste z matematiky z hľadiska dimenzie 
kognitívnych poznatkov 

 

 

 

Obr. 3: Rozdelenie úloh s reálnym kontextom v teste z matematiky z hľadiska dimenzie 
kognitívnych procesov 

 

Výsledky žiakov v úlohách s reálnym kontextom 

V teste z matematiky dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,4 %. Spoľahlivosť 
a presnosť merania vyjadrená koeficientom reliability bola 0,92, čo znamená, že test 
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spoľahlivo rozlíšil žiakov na základe ich výkonu v testovaní. V úlohách s reálnym 
kontextom (53,2 %) boli žiaci menej úspešní ako v úlohách s matematickým kontextom 
(63,6 %). (Ringlerová, 2010)  

Medzi jednotlivými výkonnostnými skupinami žiakov podľa známok sa preukázali 
rozdiely priemerných úspešností na úrovni strednej až silnej vecnej signifikancie. 
V tabuľke 1 uvádzame rozdiely v priemernej úspešnosti žiakov v úlohách s reálnym 
a matematickým kontextom podľa známky na koncoročnom vysvedčení v 4. ročníku 
ZŠ. Najvýraznejšie rozdiely medzi úspešnosťou žiakov v úlohách s reálnym kontextom 
a úspešnosťou v úlohách s matematickým kontextom sme zaznamenali u žiakov, ktorí 
boli hodnotení na koncoročnom vysvedčení v 4. ročníku klasifikačným stupňom 
2 (chválitebný).  

 

Tab. 1: Úspešnosť žiakov podľa známky na vysvedčení v 4. ročníku ZŠ podľa kontextu 
úloh  

Kontext 

Úspešnosť podľa známky na vysvedčení v 4. 
ročníku ZŠ 

1 2 3 4 5 

Reálny 70,1 % 48,1 % 27,9 % 14,3 % 17,0 % 

Matematický 80,3 % 60,6 % 38,5 % 17,3 % 21,8 % 

 

Z tabuľky 2 vidieť rozdiel medzi priemernou úspešnosťou dievčat a  chlapcov v úlohách 
s reálnym a v úlohách s matematickým kontextom. Rozdiel medzi priemernými 
úspešnosťami chlapcov a dievčat v teste z matematiky nebol vecne významný. 

 

Tab. 2: Úspešnosť žiakov podľa pohlavia  

Kontext 
Úspešnosť podľa pohlavia 

Dievčatá Chlapci 

Reálny 50,9 % 55,4 % 

Matematický 62,1 % 65,0 % 

 

Analýza vybraných úloh s reálnym kontextom 

V tejto časti uvádzame ukážky úloh s reálnym kontextom zaradených do pilotného testu 
z matematiky. Vybrali sme celkovo päť úloh s reálnym kontextom, po jednej z každého 
tematického okruhu. Úlohy sme zaradili podľa poradia tematických okruhov v ŠVP.  

 

Úloha č. 1 (v teste – úloha č. 24) 
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Obr. 4: Ukážka úlohy č. 1 

 

Úloha je z tematického okruhu Čísla, premenná, počtové výkony s číslami 
a z tematického celku Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. Úlohu sme zaradili do 
kategórie procedurálnych poznatkov a do kategórie analyzovať. Krátky nesúvislý text 
vyžadoval čítanie s porozumením. Žiaci mali riešiť jednoduchú úlohu na odčítanie. Žiaci 
pre správne vyriešenie úlohy nemuseli priamo vychádzať z poznatkov a zručností 
nadobudnutých s riešením úloh na kalkulačke.  

Správnu odpoveď (B) označilo 41 % žiakov (P. Bis.: 0,27). Úloha bola pre žiakov 
stredne obťažná. Najčastejšie z nesprávnych odpovedí žiaci volili distraktor A (27 % 
žiakov). Distraktor A si vybrali aj žiaci celkovo v teste úspešnejší (kladný P. Bis.: 0,02). 
Žiaci si pravdepodobne uvedomili, že Karol do kalkulačky omylom naťukal menšenec 
o 7 menší, ale zároveň si neuvedomili, že číslo 7 stačí už len pripočítať. 

Na obrázku 5 je znázornená distribúcia úspešnosti a citlivosť úlohy č. 1 podľa 
výkonnostných skupín žiakov.  

 

Obr. 5: Distribúcia úspešnosti úlohy č. 1 

 

Úloha rozlišovala žiakov všetkých výkonnostných skupín. Čím žiaci dosiahli celkovo 
vyššiu úspešnosť, tým boli úspešnejší aj v tejto položke. Najúspešnejší žiaci v teste 
(skupina 1) dosiahli úspešnosť cca 60 % a najmenej úspešní žiaci (skupina 5) cca 
20 %. Stredná výkonnostná skupina (skupina 3) dosiahla úspešnosť cca 40 %. 
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Úloha č. 2 (v teste – úloha č. 15) 

 

Obr. 6: Ukážka úlohy č. 2 

 

Úloha je z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
a z tematického celku Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie. Úlohu sme zaradili do kategórie konceptuálnych poznatkov a do 
kategórie aplikovať. Krátky nesúvislý text vyžadoval čítanie s porozumením. Žiaci mali 
čítať informácie z jednoduchého stĺpcového diagramu a určiť súčet sčítancov.  

Správny výsledok (54) uviedlo 47,8 % žiakov (P. Bis.: 0,51). Úloha bola pre žiakov 
stredne obťažná. Z nesprávnych odpovedí najčastejšie žiaci uvádzali výsledok 70 
(11 % žiakov). Títo žiaci určili súčet kilometrov za všetky dni spolu. Ďalšou pomerne 
častou odpoveďou bolo číslo 9 (3 % žiakov). V tomto prípade žiaci uvádzali počet 
prejdených kilometrov počas piateho dňa.   

Na obrázku 7 je znázornená distribúcia úspešnosti a citlivosť úlohy č. 2 podľa 
výkonnostných skupín žiakov.  

 

Obr. 7: Distribúcia úspešnosti úlohy č. 2 
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Úloha dobre rozlišovala všetky výkonnostné skupiny žiakov. Čím žiaci dosiahli celkovo 
vyššiu úspešnosť, tým boli úspešnejší aj v tejto položke. Najúspešnejší žiaci v teste 
dosiahli úspešnosť cca 80 % a najmenej úspešní žiaci cca 5 %. Stredná výkonnostná 
skupina dosiahla úspešnosť nad 50 %. 

Na základe výsledkov predpokladáme, že podobné úlohy žiaci riešia na hodinách 
matematiky ojedinele, napriek tomu, že práca so stĺpcovými diagramami je súčasťou 
obsahu matematiky na 1. stupni ZŠ. V učebniciach matematiky sú pomerne málo 
zastúpené úlohy so stĺpcovými diagramami. Z tohto dôvodu odporúčame učiteľom 
zaraďovať do vyučovania prácu s údajmi zobrazenými v grafoch, diagramoch, 
tabuľkách a pod. 

 

Úloha č. 3 (v teste – úloha č. 3) 

 

Obr. 8: Ukážka úlohy č. 3 

Úloha patrí do tematického okruhu Geometria a meranie a do tematického celku 
Geometria. Úlohu sme zaradili do kategórie procedurálnych poznatkov a do kategórie 
aplikovať. Podobne, ako vo väčšine úloh zaradených do testu z matematiky si 
vyriešenie úlohy vyžadovalo čítanie s porozumením. Žiaci mali spočítať všetky kocky 
potrebné na stavbu znázornenú na obrázku.  

Správnu odpoveď (10) uviedlo 71 % žiakov (P. Bis.: 0,51). Úloha bola pre žiakov ľahká. 
Najčastejšie z nesprávnych odpovedí žiaci uvádzali výsledok 8 (10 % žiakov), t.j. uviedli 
počet kociek explicitne znázornených na obrázku. Išlo prevažne o žiakov celkovo 
menej úspešných v teste.  

Na obrázku 9 je znázornená distribúcia úspešnosti a citlivosť úlohy č. 3 podľa 
výkonnostných skupín žiakov.  

 

Obr. 9: Distribúcia úspešnosti úlohy č. 3 
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Úloha veľmi dobre rozlišovala najslabšie výkonnostné skupiny žiakov (od 5. po 3. 
skupinu), t.j. žiakov celkovo menej úspešných v teste. Naopak slabšie rozlišovala 
žiakov od strednej (3) po najlepšiu skupinu (1). Najúspešnejší žiaci v teste úlohu 
vyriešili takmer so 100 % úspešnosťou. Najslabšia skupina žiakov dosiahla úspešnosť 
25 % a stredná výkonnostná skupina cca 80 %. 

 

Úloha č. 4 (v teste – úloha č. 21) 

 

Obr. 10: Ukážka úlohy č. 4  

 

Úloha patrí do tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika a do 
tematického celku Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 
matematické myslenie. Úlohu sme zaradili do kategórie procedurálnych poznatkov a do 
kategórie analyzovať. Krátky nesúvislý text vyžadoval čítanie informácií a interpretáciu 
informácií o vybraných tovaroch. Žiaci mali urobiť zo získaných a znázornených údajov 
(z tabuľky) jednoduché závery. Pre správne vyriešenie úlohy bolo nevyhnutné poznať 
pojem rozdiel. V prípade tejto úlohy autori očakávali, že žiaci pri jej riešení najskôr určia 
pri každom tovare rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po zľave a následne 
porovnaním jednotlivých výsledkov odčítania určia najväčšiu hodnotu rozdielu. 

Správnu odpoveď (D) označilo 44 % žiakov. Úloha bola pre žiakov stredne obťažná. 
Najčastejšie z nesprávnych odpovedí žiaci volili distraktor A (20 % žiakov) a C (24 % 
žiakov). Išlo prevažne o žiakov celkovo menej úspešných v teste. Žiaden z distraktorov 
nebol pre žiakov mätúci, ani atraktívnejší ako správna odpoveď. 

Na obrázku 11 je znázornená distribúcia úspešnosti a citlivosť úlohy č. 4 podľa 
výkonnostných skupín žiakov.  
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Obr. 11: Distribúcia úspešnosti a citlivosti úlohy č. 4 podľa výkonnostných skupín žiakov 

 

Položka najlepšie rozlišovala žiakov od strednej výkonnostnej skupiny po žiakov 
najúspešnejších v teste. Najúspešnejší žiaci v teste dosiahli úspešnosť cca 80 % 
a najmenej úspešní žiaci cca 15 %. Stredná výkonnostná skupina dosiahla úspešnosť 
cca 30 %. 

 

Úloha č. 5 (v teste – úloha č. 30) 

 

Obr. 12: Ukážka úlohy č. 5  

 

Úloha patrí do tematického okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy a do tematického celku 
Násobenie a delenie v obore násobilky. Úlohu sme zaradili do kategórie 
konceptuálnych poznatkov a do kategórie analyzovať. Cieľom bolo zdôvodniť riešenie 
jednoduchej slovnej úlohy zameranej na delenie.  

Správnu odpoveď (C) označilo 55 % žiakov. Úloha bola pre žiakov stredne obťažná. 
Najčastejšie z nesprávnych odpovedí žiaci volili distraktor A (20 %). Išlo prevažne 
o žiakov celkovo menej úspešných v teste. Pri voľbe tohto distraktora si žiaci 
neuvedomili skutočnosť, že výsledok delenia 20 je vo vzťahu k zadaniu správny, ale 
zdôvodnenie je nesprávne. Žiaden z distraktorov nebol pre žiakov mätúci, ani 
atraktívnejší ako správna odpoveď. 

Na obrázku 13 je znázornená distribúcia úspešnosti a citlivosť úlohy č. 30 podľa 
výkonnostných skupín žiakov v teste z matematiky.  
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Obr. 13: Distribúcia úspešnosti a citlivosti úlohy č. 30 podľa výkonnostných skupín 
žiakov 

Úloha veľmi dobre rozlišovala všetky výkonnostné skupiny žiakov, od najmenej 
úspešných až po najúspešnejších žiakov v teste. Najúspešnejší žiaci dosiahli 
úspešnosť cca 95 % a najmenej úspešní žiaci cca 15 %. Stredná výkonnostná skupina 
dosiahla úspešnosť cca 60 %. 

 

Záver  

V príspevku sme prezentovali výsledky pilotného testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 
z matematiky, pričom sme sa zamerali na úlohy s reálnym kontextom. V úlohách 
s reálnym kontextom žiaci dosiahli nižšiu úspešnosť ako v úlohách s matematickým 
kontextom. Na základe výsledkov položkovej analýzy, najčastejšie sa vyskytujúcich 
nesprávnych odpovedí pri otvorených úlohách (s číselnou odpoveďou) a voľby 
distraktorov pri uzavretých úlohách (s výberom odpovede) môžeme konštatovať, že 
k riešeniu úloh žiaci často pristupovali mechanicky, nedočítali zadanie, realizovali 
ľubovoľnú matematickú operáciu s číselnými údajmi uvedenými v zadaní alebo len 
čiastočne vyriešili úlohu. Nižšia úspešnosť pri úlohách s reálnym kontextom mohla byť 
dôsledkom slabších čitateľských zručností žiakov.  

V rámci vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ je žiaduce pri riešení jednoduchých 
i zložitejších úloh s reálnym, ako aj s matematickým kontextom viesť žiakov 
k dôslednému čítaniu zadania úloh a k získavaniu skúseností s významom 
matematizácie reálnej situácie. Pri riešení zložitejších úloh je dôležité vytvoriť priestor 
na rozanalyzovanie úlohy a určiť kroky, ktoré majú žiaci urobiť pre úspešné vyriešenie 
úlohy. Odporúčame učiteľom zaraďovať do vyučovania matematiky a do testov, resp. 
písomných prác, viac aplikačných úloh vyššej kognitívnej úrovne. Je žiaduce sústrediť 
pozornosť na úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika a Logika, dôvodenie, dôkazy, 
najmä na prácu s grafmi, tabuľkami, kombinatoriku, úlohy rozvíjajúce logické myslenie 
žiakov a venovať primeranú pozornosť geometrii. 
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