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Abstract: 

Requirements for modern school bring changes in both quantitative and qualitative 
area. School reform impact is directly linked to the qualitative results of the educational 
process. It acts on the overall knowledge level of students of each educational degree. 
The aim of this article is to present the results of the pilot testing of the 5th level pupils 
of primary education of Slovak language and literature at the output of primary 
education ISCED 1. Attention is focused on the analysis of selected types of tasks in 
terms of their taxonomy of educational objectives.  
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Úvod  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2012/2013 
realizoval po prvýkrát  testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2013) podľa dokumentu 
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl v Slovenskej republike 
ISCED 1 – primárne vzdelávanie (2008). Do testovania sa prihlásilo 89 základných škôl 
(ďalej ZŠ). Testovania sa zúčastnilo 2 021 žiakov, z toho 1 499 žiakov zo 72 ZŠ 
s vyučovacím jazykom slovenským a 522 žiakov zo 17 ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským. V pilotnom testovaní T5 zo SJL dosiahli žiaci 60,09%úspešnosť. Medzi 
testovanými žiakmi bolo 770 chlapcov (51,4 %) a 729 dievčat (48,6 %). Chlapci dosiahli 
priemernú úspešnosť 57,8 % a dievčatá 62,5 %, t. j. štatistická významnosť rozdielov 
priemerných úspešností chlapcov a dievčat sa preukázala na veľmi miernej úrovni 
vecnej signifikancie. 
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Obsahové zameranie testu zo slovenského jazyka a literatúry 2013 

Tab. 1: Obsahové zameranie testu  

Čas riešenia 60 minút 

Počet testových úloh 30 

Počet textových ukážok 3 

Forma testových úloh 21 uzavretých položiek vzťahujúcich sa na ukážky 
s výberom odpovede zo 4 možností A, B, C, D (70 % testu)  

9 uzavretých položiek s výberom odpovede zo 4 možností 
A, B, C, D – voľné položky 

Testované oblasti Jazyková oblasť 

Jazyk a komunikácia 

 Komunikácia a sloh 

Literárna oblasť 

Čítanie s porozumením  

Zastúpenie jazykových oblastí v teste bolo nasledovné, graf 1: 

 

Graf 1: Testované oblasti zo slovenského jazyka a literatúry 2013 

V jednotlivých testovaných oblastiach dosiahli žiaci nasledujúce úspešnosti, tab.2.: 

Tab. 2: Priemerná úspešnosť v jazykových oblastiach  

Testované oblasti  Počet položiek Úspešnosť v % 

Jazyková oblasť  15 60,3 

Literárna oblasť  6 59,8 

Čítanie s porozumením  9 60,0 

Priemernú úspešnosť jazykových oblastí analyzujeme aj z hľadiska priemernej 
úspešnosti podľa pohlavia, tab.3.  
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Tab. 3: Priemerná úspešnosť v jazykových oblastiach podľa pohlavia 

Testované oblasti Pohlavie Počet žiakov Úspešnosť v % 

Jazyková oblasť 
chlapci 770 56,8 

dievčatá 729 63,1 

Literárna oblasť 
chlapci 770 56,8 

dievčatá 729 63,1 

Čítanie s 
porozumením 

chlapci 770 58,4 

dievčatá 729 61,7 

Na základe analýzy štatistického spracovania môžeme konštatovať, že v jednotlivých 
oblastiach jazyka boli úspešnejšie dievčatá. Rozdiely medzi pohlaviami boli na úrovni 
miernej vecnej signifikancie.  

Náročnosť úloh v teste bola odstupňovaná podľa revidovanej Bloomovej taxonómie 
vzdelávacích cieľov. Od najjednoduchšej úrovne Zapamätať si až po najobťažnejšiu 
úroveň Analyzovať, graf 2.  

 

Graf 2: Priemerné zastúpenie položiek v dimenzii kognitívnych procesov 

Položky zamerané na najvyššie kognitívne úrovne Hodnotiť a Tvoriť sa v teste 
nevyskytli. Tvorivosť je možná len v otvorených položkách, v našom teste boli všetky 
položky uzavreté. Najvyššia kognitívna úroveň je náročná na vyhodnocovanie 
otvorených položiek podľa vopred pripraveného kľúča správnych odpovedí.   

V položkách odstupňovaných podľa kognitívnej náročností dosiahli žiaci nasledujúce 
úspešnosti, tab. 4.  
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Tab. 4: Priemerná úspešnosť v jazykových oblastiach podľa pohlavia 

 Zapamätať si Porozumieť Aplikovať Analyzovať 

Počet položiek 2 7 12 9 

Priemer v % 70,3 53,4 61,6 61,1 

Ak by sme chceli uvedené hodnoty analyzovať aj z hľadiska pohlavia, zistili by sme, že 
v priemere úspešnejšie boli dievčatá v každej kognitívnej úrovni. Rozdiely medzi 
chlapcami a dievčatami boli na úrovni veľmi miernej vecnej signifikancie, tab. 5.  

Tab. 5: Priemerná úspešnosť v dimenzii kognitívnych procesov podľa pohlavia 

Kognitívne procesy Pohlavie Počet Úspešnosť v % 

Zapamätať si 
chlapci 770 69,2 

dievčatá 729 71,4 

Porozumieť 
chlapci 770 51,3 

dievčatá 729 55,5 

Aplikovať 
chlapci 770 59,0 

dievčatá 729 64,3 

Analyzovať 
chlapci 770 58,8 

dievčatá 729 63,6 

 

Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry T5-2013 
podľa známky 

Priemerná známka zo slovenského jazyka a literatúry na koncoročnom vysvedčení v 4. 
ročníku bola 1,81. Medzi jednotlivými výkonnostnými skupinami podľa známok sa 
preukázali rozdiely v dosiahnutých priemerných úspešnostiach na úrovni veľmi miernej 
až silnej vecnej signifikancie. Korelačný koeficient r = -0,620 naznačuje silný vzťah 
medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou, tab. 6.  

Tab. 6: Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa známky 

Známka 1 2 3 4 5 

Počet žiakov 701 487 215 87 7 

Podiel žiakov v % 46,8 32,5 14,3 5,8 0,5 

Priemerná úspešnosť v % 71,5 57,5 42,4 28,6 32,9 

Z uvedeného konštatujeme, že v Testovaní 5 boli najúspešnejší žiaci hodnotení na 
koncoročnom vysvedčení v 4. ročníku ZŠ známkou 1. Dosiahli 71,5% priemernú 
úspešnosť. Najmenej úspešní boli žiaci hodnotení na koncoročnom vysvedčení 
v 4.ročníku ZŠ známkou 4. V testovaní 5 dosiahli 28,6 % priemernú úspešnosť. 

 

Analýza vybraných úloh 

Pojem čítanie môžeme hodnotiť ako „pomerne zložitý, mimoriadne komplexný, 
mnohokomponentový a mnohoúrovňový, dynamicky sa meniaci psychologický proces“ 
Zápotočná (2002). Z pohľadu kognitívno-psychologických teórií môžeme čítanie vnímať 
ako: 

 čítanie na bazálnej úrovni, tzv. čítanie zdola nahor (bottom-up) 
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 čítanie na najvyššej úrovni, tzv. čítanie zhora nadol (top-down). 

V prvom prípade čítania zdola nahor je čitateľ vo vzťahu k významu pasívnym 
recipientom. Jeho úlohou je správne ho dešifrovať. Meradlom porozumenia je jeho 
vlastná reprodukcia. Aby bol žiak v čítaní úspešný, je potrebné zapojiť ho do čítania 
aktívne. Pre školské potreby a potreby ďalšieho vzdelávania sa prechádzame  
k vyššiemu modelu čítania.  

Druhý model čítania zhora nadol pripisuje čitateľovi aktívnejšiu úlohu. Čitateľ si do 
čítania prináša svoje vlastné vedomosti, skúsenosti. Pomocou nich nové poznatky 
transformuje. Stáva sa tak aktívnym spolutvorcom textu. Význam čítania je aktívne 
konštruovaný na základe textu, v interakcii s autorom. Výsledkom čítania 
s porozumením je vlastná kritická reflexia (In: Kolláriková, - Pupala, 2002). Činnosti 
a záujem sa presúva na spracovanie textových informácií. Medzi textové operácie patrí 
aj vyvodenie záverov z textu, extrahovanie nielen explicitných, ale aj implicitných 
informácií („čítanie medzi riadkami") (Gavora, 2002). Preto súčasťou testu zo 
slovenského jazyka a literatúry je práca s textom. Žiaci pracujú s tromi textovými 
ukážkami. Ku každej textovej ukážke sa viaže 7 položiek. Testované jazykové oblasti 
(jazyk a komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra, čítanie s porozumením) 
vychádzajú z východiskových textov. 

Prvá textová ukážka Rybné námestie v minulosti – umelecký text.  

Druhá textová ukážka Muflóny – vecný text.  

Tretia textová ukážka Sojka pýšiaca sa pávím perím – umelecký text. 

Z testu zo SJL sme vybrali položky z oblasti jazyková, literárna a čítanie 
s porozumením. Položka č. 22 bola zameraná na slovné druhy. Overovala morfologické 
kompetencie žiakov. Z jazykovej oblasti komunikácia a sloh sme vybrali položku č. 10 
zameranú na porozumenie prečítaného vecného textu na úrovni vyvodzovania 
súvislostí z textu a triedenia informácií (osnova).  Z literárnej oblasti sme vybrali 
položku č. 16 zameranú na určenie hlavnej postavy textu ukážky. Transdisciplinárnou 
kompetenciou je čítanie s porozumením, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie 
kompetencie. Ako príklad uvádzame položku č. 18. 

 

Položka č. 22 

 

Obr. 1: Položka č. 22 z testu zo SJL 2013 

Cieľom položky bolo aplikovať znalosti o slovných druhoch. Učivo o neohybných 
slovných druhoch je obsahom 4. ročníka. Analyzovaný typ úlohy sme zaradili do 
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vyšších kognitívnych úrovní aplikovať teoretické poznatky v praktickej úlohe a vytvárať 
nový kontext. V pilotných testovaniach zaznamenávame všeobecné ťažkosti pri 
určovaní slovných druhov, zvlášť neohybných. Položka bola stredne obťažná, správnu 
odpoveď D uviedlo 47,1 % žiakov a 0,1 % neuviedlo žiadnu odpoveď (v tabuľke 
používame označenie odpovede X). Veľmi dobre rozlišovala výkonové skupiny žiakov 
v teste (63,8 %) a súvisela s ostatnými položkami v teste (korelácia položky s ostatnými 
v teste  dosiahla hodnotu 0,37). 

 

Graf. 3: Graf distribúcie úspešnosti a citlivosti položky 22 

Najúspešnejší žiaci dosiahli takmer 80 % úspešnosť. Najmenej úspešní žiaci v teste 
nedosiahli ani 25 % úspešnosť. Stredná výkonová skupina žiakov dosiahla takmer 
45 % úspešnosť. 

Tab. 7: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 22, forma A – 7352   

A B C D X 

19 % 17 % 15 % 47 % 0,1 % 

 

Položka č. 10 

 

Obr. 2: Položka č. 10 z testu zo SJL 2013 

Cieľom položky bolo určiť správnu osnovu textu ukážky. Analyzovaný typ úlohy sme 
zaradili do vyšších kognitívnych úrovni analyzovať prečítaný vecný text na úrovni 
vyvodzovania informácií.  Žiaci využívali procedurálne poznatky. Aby mohli na úlohu 
správne odpovedať, bolo potrebné analyzovať text na odseky z hľadiska významu textu 
(poznatky z literárnej oblasti), určiť kľúčové slová v jednotlivých odsekoch (prvé kľúčové 
slovné spojenie Krajina pôvodu je uvedené synonymicky. Vychádza z opisu miest, 
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odkiaľ boli kamzíky privezené. Preto sme synonymické kľúčové spojenie uvádzali 
v každej možnosti na správnom mieste). Na záver bolo potrebné určiť správnu osnovu 
textu ukážky (poznatky z jazykovej oblasti). Položka bola stredne obťažná, správnu 
odpoveď B označilo 57 % žiakov a 0,2 % žiakov neuviedlo žiadnu odpoveď. Veľmi 
dobre rozlišovala 2. až 4. výkonovú skupinu žiakov v teste (67,1 %) a súvisela 
s ostatnými položkami v teste (korelácia položky s ostatnými v teste  dosiahla hodnotu 
0,48), graf 4. 

 

Graf 4: Graf distribúcie úspešnosti a citlivosti položky 10 

Najúspešnejší žiaci dosiahli takmer 85 % úspešnosť. Najmenej úspešní žiaci v teste 
dosiahli 25 % úspešnosť. Stredná výkonová skupina žiakov dosiahla takmer 55 % 
úspešnosť. 
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Tab. 8: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 10, forma A – 7352  

A B C D X 

13 % 57 % 16 % 11 % 0,2 % 

 

Ukážka 3 

 

Obr. 3: Ukážka textu 3 z testu zo SJL 2013 

K uvedenej ukážke sa viažu položky č. 16 a č. 18.  

Položka č. 16 

 

Obr. 4: Položka č. 16 z testu zo SJL 2013 

Cieľom položky bolo analyzovať text, porozumieť konaniu literárnych postáv 
a na základe ich správania určiť hlavnú postavu v uvedenej textovej ukážke. 

Položka bola stredne obťažná, správnu odpoveď B uviedlo 52 % žiakov. Vyhovujúco 
rozlišovala výkonové skupiny žiakov v teste (73,7 %) a súvisela s ostatnými položkami 
v teste (korelácia položky s ostatnými v teste  dosiahla hodnotu 0,50). 
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Graf 5: Graf distribúcie úspešnosti a citlivosti položky 16 

Najúspešnejší žiaci v teste dosiahli takmer 58 % úspešnosť. Najmenej úspešní žiaci 
dosiahli 25 % úspešnosť. Stredná výkonová skupina žiakov v teste dosiahla takmer 
55 % úspešnosť.  

Tab. 9: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 16, forma A – 7352  

A B C D X 

20 % 52 % 19 % 0,9 % 0,0 % 

 

Položka č. 18 

 

Obr. 5: Položka č. 18 z testu zo SJL 2013 

Položka je zameraná na čítanie s porozumením. Cieľom položky bolo vyvodiť súvislosti 
v umeleckom texte. Analyzovanú úlohu sme zaradili do nižšej kognitívnej úrovne 
porozumieť súvislostiam v texte na explicitnej úrovni a využiť konceptuálne poznatky 
zameriavajúce sa na vzájomné vzťahy. Položka bola ľahká, správnu odpoveď C uviedlo 
64 % žiakov. Vyhovujúco rozlišovala výkonové skupiny žiakov v teste (64,2 %) 
a súvisela s ostatnými položkami v teste (korelácia položky s ostatnými v teste  
dosiahla hodnotu 0,51). 
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Graf 6: Graf distribúcie úspešnosti a citlivosti položky 18 

Najúspešnejší žiaci v teste dosiahli takmer 95 % úspešnosť. Najmenej úspešní žiaci 
dosiahli 25 % úspešnosť. Stredná výkonová skupina dosiahla 70 % úspešnosť.  

Tab. 10: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 18, forma A – 7352  

A B C D X 

12 % 13 % 64 % 10 % 0,0 % 

Najobťažnejšia testová položka 

 

Obr. 6: Položka č. 7 z testu zo SJL 2013 

Položka je zaradená do obsahovej roviny Jazyk a komunikácia. Cieľom položky bolo 
overiť gramatické kategórie podstatných mien. Analyzovaný typ úlohy sme zaradili do 
vyšších kognitívnych úrovní aplikovať teoretické poznatky v praktickej úlohe. Položka 
bola pre žiakov obťažná, správnu odpoveď D uviedlo 31 % žiakov a 0,5 % žiakov na 
otázku neodpovedalo.  

. 



117 

 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

 

Graf 7: Graf distribúcie úspešnosti a citlivosti položky 7 

Položka výrazne rozlíšila najúspešnejších žiakov v teste, ktorí dosiahli takmer 55 % 
úspešnosť. Najmenej úspešní žiaci v teste nedosiahli ani 25 % úspešnosť. 

V pilotných testovaniach zaznamenávame všeobecné ťažkosti pri určovaní 
gramatických kategórií slovných druhov. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť 
fixovaniu testovaného javu nielen v tematickom okruhu podstatné mená. Navrhujeme 
ŠPÚ na zváženie presun učiva o slovných druhoch (podstatné mená, prídavné mená, 
slovesá) z 3. ročníka späť do 2. ročníka, tak ako to bolo pôvodne pred zmenou 
v štátnom vzdelávacom programe z roku 2008.   

Žiaci zvládli na veľmi dobrej úrovni úlohy zamerané na čítanie s porozumením 
zaradené do prvej kognitívnej úrovne, ktoré od žiakov vyžadovali orientáciu v súvislom 
texte, vyhľadanie jednoduchých informácií explicitne uvedených v texte.  

Úlohy z oblasti jazyk a komunikácia zvládli žiaci na požadovanej úrovni. Veľmi dobré 
výsledky sme zaznamenali v kompetenciách foneticko-fonologickej, ortoepickej, 
morfematickej, lexikálnej. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať morfologickej a 
syntaktickej kompetencii (slovné druhy, gramatické kategórie, priama reč). 

 

Záver  

V gramotne orientovanej spoločnosti sa začal klásť pri čítaní menší dôraz na 
dekódovanie významov a na reproduktívny charakter činnosti, záujem sa presunul na 
spracovanie textových informácií, medzi ktoré patrí vyvodenie záverov z textu, 
extrahovanie nielen explicitných, ale aj implicitných informácií („čítanie medzi 
riadkami"), hodnotenie uplatniteľnosti, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti 
informácií a kritická reflexia. Význam čítania sa pohybuje od pasívneho dekódovania 
významu slov až po aktívne vytváranie významu čitateľom. Podobne písanie sa 
interpretuje od grafomotorických zručností až po vlastnú expresiu a tvorbu. 

Učiteľ je významnou osobou sprostredkovania základnej gramotnosti. Je dôležité, aby 
žiakom ponúkal bohatú paletu variabilných textov – súvislé, nesúvislé, umelecké, 
vecné, autorizované aj internetové zdroje. Podnecoval žiakov k osvojovaniu si takých 
kompetencií, pomocou ktorých budú využívať informácie v súvislých textoch, 
v krátkych, často nesúvislých textoch (sú to napríklad nálepky na výrobkoch, 
oznámenia, reklamné texty, grafy, dotazník, cestovný poriadok, návody priložené 
k výrobkom a pod). 
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Čítanie s porozumením je transdisciplinárnou kompetenciou, ktorá si vyžaduje 
pozornosť nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj vo všetkých 
zložkách vyučovacieho procesu. Pomáha realizovať sa v gramotnej spoločnosti 
dneška, v danom kultúrnom kontexte a ovplyvňuje ďalšie vzdelávanie žiaka.  

Deti potrebujú motív; Čo čítať? Potrebujú ruku učiteľa; Ako čítať? Potrebujú dôvod;. 
Prečo čítať? A potrebujú publikum; pre Koho čítať? Ak im z čítania urobíme zážitkové 
hodiny, na ktorých im dáme vhodným spôsobom odpovede na vyššie položené otázky, 
budú sa na čítanie tešiť, budú čítanie vyhľadávať, budú sa medzi sebou vzájomne 
motivovať.  
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