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Abstract:  
National Institute for Certified Educational Measurements accomplished for the fifth 
time in 2012-2013, from the total of eleven, overall testing of the 9th grade primary 
school pupils. The aim of our article is to present the results of overall Slovak language 
and literature testing, analysis of selected tasks and presentations of selected test 
items amendments for pupils with disabilities. 
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Úvod  
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2012/2013 
realizoval piatykrát v poradí už jedenáste celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
základných škôl (ZŠ). 
Testovania 9 v školskom roku 2012/2013 (T9-2013) sa zúčastnili len žiaci 9. ročníka ZŠ 
okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovaní boli po prvýkrát žiaci vzdelávaní od 
5. ročníka ZŠ podľa dokumentu Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej 
školy v Slovenskej republike. ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (2008).  
Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 885 žiakov z 1 317 škôl, z toho 38 851 
(99,9 %) žiakov s vyučovacím jazykom slovenským a 34 žiakov s vyučovacím jazykom 
ukrajinským, medzi testovanými bolo aj 2 371 žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 

Test zo slovenského jazyka a literatúry T9-2013 
Čítanie s porozumením je nadpredmetová kompetencia, ktorá je podmienkou 
úspešného napredovania žiakov v školskej praxi. Čitateľská gramotnosť nepredstavuje 
iba dobre zvládnutú techniku čítania, ale predpokladá zmocnenie sa textu, pochopenie 
prečítaného a ďalšiu prácu so získanými informáciami. Rozvíjanie a zdokonaľovanie 
čítania s porozumením je potrebné rozvíjať na všetkých vyučovacích predmetoch. 
Nemôže byť iba  záležitosťou vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, aj keď práve 
predmet Slovenský jazyk a literatúra kladie základy práce s textom. Preto je čítanie 
s porozumením súčasťou testovania. Overovanie základných vedomostí a zručností 
z jednotlivých tematických celkov vyplýva z požiadaviek na jazykové a štylistické 
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schopnosti a zručnosti a z požiadaviek na čitateľské a interpretačné schopnosti a 
zručnosti žiakov.  
20 testových položiek sa vzťahovalo na štyri ukážky: Ukážka č. 1 – Prvé rande – to je 
hotová ......., Ukážka č. 2 – Marián Kováčik: Večerný sonet (zaradená ako príklad 
umeleckého textu), Ukážka č. 3 – Univerzita v meste na Dunaji (zaradená ako príklad 
odborného textu), Ukážka č. 4 – Sofokles – Antigona (zaradená ako príklad 
dramatického textu). Ku každej ukážke bolo vytvorených 5 položiek.  
5 testových položiek bolo voľných, niektoré sa vzťahovali na kratšie texty: napr. položka 
č. 21 – Cestovanie autobusom. 
Na vyriešenie  25 položiek mali žiaci určený testovací čas 60 minút, pri vypracovaní 
testu mohli používať písacie potreby (modré alebo čierne guľôčkové pero). Na obr. 1 je 
graficky znázornené rozdelenie častí testu. 

 

Obr. 1: Rozdelenie testu zo slovenského jazyka a literatúry T9-2013 

Tab. 1: Zastúpenie položiek podľa zložiek v teste zo slovenského jazyka a literatúry  

T9-2013 

Zložka Počet položiek Podiel v % 

Čítanie s porozumením 8 32 % 

Jazyková 12 48 % 

Literárna 5 20 % 
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Obr. 2 Graficky dizajn testu zo slovenského jazyka a literatúry T9-2013 
 

 

Obr. 3 Ukážka odpoveďového hárku k testu zo slovenského jazyka a literatúry T9-2013  

 

Ukážky  úprav vybraných testových položiek pre žiakov 
so zdravotným znevýhodnením 
 
V nasledujúcej časti prezentujeme štyri položky (č. 14, 21, 23 a 24), na ktorých 
dokumentujeme úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Číslo testovej 
položky uvádzame podľa testovej formy A. 
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zabezpečujeme od školského roku 
2005/2006 upravené podmienky  a upravené testovacie nástroje v celoslovenskom 
testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. Úpravy zahŕňajú formálnu a obsahovú stránku.   
 
Formálna úprava: 
predĺženie času (žiaci zaradení do 1. skupiny obmedzenia majú predĺžený testovací 
čas o 15 minút a žiaci zaradení do 2. skupiny obmedzenia majú predĺžený čas o 35 
minút), úprava formátu testovacieho nástroja (členenie textu a zadania, zväčšenie 
veľkosti písma podľa individuálnych potrieb od 14 do 26, text v Braillovom písme, 
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zvýraznenie kľúčových slov) používanie kompenzačných pomôcok, prítomnosť 
osobného asistenta, špeciálneho pedagóga, tlmočníka. 
 
Obsahová úprava:   
obsah testov zostáva porovnateľný s obsahom pre intaktných žiakov, 
výnimku tvoria zrakovo (ZP), sluchovo (SP), telesne (TP) postihnutí žiaci, žiaci 
s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) a žiaci so špecifickými vývinovými 
poruchami učenia (ŠVPU), ktorí z dôvodu zmyslového postihnutia majú úlohy obsahovo 
upravené, úlohy môžu byť nahradené novými úlohami, dochádza k modifikácii úlohy, 
pričom je zachovaná obťažnosť a v mnohých prípadoch aj cieľ úlohy.  
Položka č. 14 z morfológie bola zameraná na správny tvar, písanie a pravopis 
základných a radových čísloviek. Od žiakov sa očakávala nielen dobre zvládnutá 
technika čítania, ale najmä aplikovanie vedomosti, ktoré získali z morfológie. 

 

Obr. 4: Zadanie testovej položky č. 14 pre intaktných žiakov 
 
Položka č. 14 zadaná intaktným žiakom (pozri obr. 4) testovala pravopis, bolo treba 
pozorne čítať dané distraktory. Pri riešení položky žiaci museli uvažovať nad správnym 
zápisom zloženej číslovky (1467), nad správnym tvarom radovej číslovky (1.), nad 
pravopisom základnej  číslovky a zároveň zohľadnením delenia čísloviek na základné 
a radové (7). 
Položku č. 14 sme pre žiakov so ŠVPU, SP a NKS  upravili, pretože títo žiaci majú 
problémy s pravopisom a  čítaním zložených čísloviek. Položku sme upravili tak, aby 
testovala vedomosti žiakov z morfológie bez toho, že by čítali zhustený text a sledovali 
pravopisné javy (zohľadňovanie tvaru čísloviek a správneho zápisu zložených čísloviek 
a pravopisných javov) v ňom. Úlohou žiakov bolo sústrediť sa len na správne 
rozdelenie čísloviek (základné, radové) (pozri obr. 5). Cieľ úlohy bol upravený.  

 

Obr. 5: Zadanie testovej položky č. 14 upravené pre žiakov so ŠVPU, SP a NKS 
 
Položka č. 21 bola ukážkou z praktického života – Cestovanie autobusom. Overovala 
schopnosť žiakov spracovať dôležité informácie z kombinácie textov – súvislého 
a nesúvislého textu, porozumieť im, interpretovať ich a uvažovať o nich, t. j. sledovalo 
sa ovládanie čítania s porozumením, ktoré budú mladí ľudia v súkromnom aj 
profesijnom živote potrebovať a bežne uplatňovať. Položka testovala to, ako žiaci 
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dokážu pracovať s takýmto textom, čítať informácie a selektovať podstatné od 
nepodstatného.  

 

Obr. 6: Zadanie testovej položky č. 21 pre intaktných žiakov 
 
Nevidiaci žiaci mali testovú položku č. 21 obsahujúcu informácie uvedené v tabuľke 
spracovanú na štyroch stranách v teste (pozri obr. 7 – 8). Cieľ úlohy sa nezmenil. 
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Obr. 7: Zadanie testovej položky č. 21 upravené pre nevidiacich žiakov v Braillovom 
písme 
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Obr. 8: Zadanie testovej položky č. 21 upravené pre nevidiacich žiakov v Braillovom 
písme (pokračovanie) 

Položka č. 23 mala testovať prozodické vlastnosti jazyka – melódiu vety. Táto položka 
bola pre žiakov v teste najobťažnejšia, hoci melódia vety je učivom piateho ročníka ZŠ. 
Žiaci v piatom ročníku zvládajú toto učivo bez väčších ťažkostí, dokážu sa naučiť 
faktickú vedomosť, čo je melódia vety. Problém spravidla nastane vtedy, ak majú 
aplikovať vedomosti v praktickom kontexte – pri hlasnom čítaní textu na vyučovacej 
hodine a v slovnom prejave. Predpokladáme, že jedným z problémov môže byť aj vplyv 
masmédií, najmä televízie, kde v mnohých prípadoch sú často porušené pravidlá 
správneho narábania s melódiou vety.  
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Obr. 9: Zadanie testovej položky č. 23 pre intaktných žiakov 
Pri zohľadnení toho, že prozodické vlastnosti jazyka nemôžeme u vybranej skupiny 
žiakov merať, rozhodli sme sa položku č. 23 upraviť tak, aby sa zamerala na 
skloňovanie podstatných mien ženského a mužského rodu. Cieľ úlohy sme upravili. 

 

Obr. 10: Zadanie testovej položky č. 23 upravené pre žiakov so ŠVPU, SP a NKS 
Položka č. 24 bola zameraná na pravopis. Úlohou žiakov bolo pozorne prečítať 
uvedené vety, aplikovať vedomosti z pravopisu a na základe toho vybrať správnu 
možnosť. 

 

Obr. 11: Zadanie testovej položky č. 24 pre intaktných žiakov 
Položku č. 24 sme pre žiakov so ŠVPU, SP a NKS  upravili, pretože títo žiaci majú 
problémy s pravopisom a so správnou výslovnosťou. Cieľ úlohy sme zachovali, ale na 
rozdiel od formulácie zadania položky pre intaktných žiakov sme sa zamerali na 
vybrané slová. 

 

Obr. 12: Zadanie testovej položky č. 24 upravené pre žiakov so ŠVPU, SP a NKS 
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Celkové výsledky testovaných žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2013 
 
Test zo slovenského jazyka a literatúry bol pre testovaných žiakov ľahký. Úspešnosť  
90 % a viac v teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo 4 505 žiakov  
(11,6 % testovaných žiakov). Viac ako 90 % z nich tvorili žiaci klasifikovaní známkou 
výborný alebo chválitebný. 

 Tab. 2: Prehľad základných charakteristík testu zo slovenského jazyka a literatúry 

Počet testovaných žiakov 38 885 

Počet testovaných žiakov so ZZ 2 371 

Priemerná úspešnosť   67,5 % 

Priemerná úspešnosť - forma A 67,6 % 

Priemerná úspešnosť - forma B 67,4 % 

Priemerný počet bodov 16,9 

Priemerná známka na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ 2,57 

 
Chlapci riešili test s priemernou úspešnosťou 64,1 % a dievčatá s priemernou 
úspešnosťou 71,2 %, tento rozdiel bol len veľmi mierne vecne významný. Na základe 
ďalších analýz sme identifikovali položky, ktoré vykazovali mierne rozdielne 
fungovanie medzi chlapcami a dievčatami, ale rozdiel nebol taký významný, aby sme 
ich označili za položky, ktoré diskriminovali žiakov podľa pohlavia.  
Pre chlapcov v porovnaní s dievčatami bola obťažnejšia položka č. 24 (pozri obr. 11). 
Na základe analýzy odpovedí žiakov, ktorí písali testovú formu A, môžeme konštatovať, 
že správnu odpoveď B uviedlo 58,8 % chlapcov a  73,0 % dievčat. Chlapci si 
najčastejšie vyberali nesprávnu odpoveď A (15,6 % chlapcov) a dievčatá nesprávnu 
odpoveď C (11,9 % dievčat). 
Problém vo výbere distraktora A bol pravdepodobne v tom, že žiaci nevenovali 
dostatočnú pozornosť čítaniu jednotlivých viet a nevšimli si, že slovo cibuľa je napísané 
s pravopisnou chybou (bez mäkčeňa).  
Predpokladáme, že to isté sa stalo aj v prípade distraktora C. Pravopisná chyba 
v číslovke pätnásť (číslovka bola napísaná s mäkčeňom – päťnásť) bola pri 
nepozornom čítaní prehliadnutá, a preto žiaci hľadali chybu inde, v tomto prípade 
v slove povaríme, ktoré nepatrí medzi vybrané slová, a naopak v slove prikryť mohli 
žiaci predpokladať nesprávny pravopis i/y. U niektorých žiakov mohlo ísť pri nesprávnej 
voľbe distraktora aj o vplyv nárečia. 
 
Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry T9-2013 podľa známky: 
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Obr. 13: Rozdelenie žiakov podľa úspešnosti v teste 

                  Skupina žiakov klasifikovaných známkou 1 a známkou  2 

                  Skupina žiakov klasifikovaných známkou 3 

    Skupina žiakov klasifikovaných známkou  4 a známkou 5 
 
Výsledky žiakov (priemerná úspešnosť v %) v teste zo slovenského jazyka a literatúry 
sú primerané ich známke na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ. 

Tab. 3: Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa známky  

Známka 1 2 3 4 5 Neuvedená 

Počet žiakov 6 396 12 083 12 698 7 284 378 46 

Podiel žiakov v % 16,4 31,1 32,7 18,7 1,0 0,1 

Priemerná 
úspešnosť 

85,8 % 75,0 % 62,3 % 49,7 % 39,9 % 53,8 % 

 
Medzi žiakmi klasifikovanými známkou výborný v SR najvyššiu úspešnosť dosiahli 
žiaci z okresu Kežmarok v Prešovskom kraji (N = 68 žiakov, 90,1 % priemerná 
úspešnosť), najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci z okresu Poltár (N = 29 žiakov, 76,4 %) 
v Banskobystrickom kraji.  
V skupine žiakov klasifikovaných známkou chválitebný v SR najvyššiu úspešnosť 
dosiahli žiaci z okresu Michalovce (N = 203 žiakov, 80,8 % priemerná úspešnosť) 
v Košickom kraji, najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci z okresu Poltár (N = 59 žiakov, 
65,9 % priemerná úspešnosť). 
Žiaci z okresu Levoča (N = 95 žiakov, 52,3 % priemerná úspešnosť) v Prešovskom 
kraji dosiahli najnižšiu úspešnosť medzi žiakmi klasifikovanými známkou dobrý v SR, 
naopak najvyššiu úspešnosť dosiahli žiaci z okresu Stropkov (N = 51 žiakov, 70,3 % 
priemerná úspešnosť). 
 

 

 

 



176 
 

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

 

Najobťažnejšia testová položka 
Položka č. 23 bola pre žiakov stredne obťažná, mala vyhovujúcu rozlišovaciu 
schopnosť (63,7 %) a súvisela s ostatnými položkami v teste (korelácia položky 
so zvyšnými v teste  dosiahla hodnotu 0,36). 
Správnu odpoveď A uviedlo 43,7 % žiakov a 0,3 % žiakov neuviedlo žiadnu odpoveď 
(v tabuľke používame označenie odpoveď – X).  

Tab. 4: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 23, forma A – 3257 
(podiel žiakov v %) 

A B C D X 

43,7 15,1 21,1 19,9 0,3 

 

Tab. 5: Výber možností odpovede žiakov na testovú položku č. 23, forma A – 3257 
(podiel žiakov v %) podľa známky 

Známka A B C D X 

1 70,8 7,9 11,6 9,6 0,1 

2 50,8 12,8 18,8 17,4 0,2 

3 34,0 18,3 24,0 23,5 0,2 

4 25,5 19,3 28,1 26,8 0,3 

5 17,1 27,3 31,6 20,9 3,2 

 
Pre žiakov klasifikovaných na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ známkou výborný 
bola položka č. 23 ľahká (správnu odpoveď uviedlo 70,8 % žiakov), pre žiakov 
klasifikovaných známkou chválitebný bola stredne obťažná, pre žiakov klasifikovaných 
známkou dobrý bola obťažná. Žiaci klasifikovaní známkou dostatočný si častejšie ako 
správnu odpoveď A (25,5 % žiakov) vyberali nesprávne odpovede D (26,8 % žiakov) 
a C (28,1 % žiakov).  
Odporúčame najmä na vyučovaní literatúry pri čítaní textov väčšiu pozornosť venovať 
nácviku správnej melódie vety. Vo vyučovacom procese sa nám osvedčil názorný 
príklad zapamätania si melódie vety pomocou slov povala vs. pivnica: Ideš dnes von? – 
príklad na stúpavú melódiu – Vychádzaš hore na povalu. Čo chceš dnes na obed? – 
príklad na klesavú melódiu – Schádzaš dolu do pivnice. 
 

Záver 
V testovaní 9 pretrváva snaha o to, aby do testu boli zaraďované položky na čítanie 
s porozumením. Odporúčame viac zamerať pozornosť aj na prácu žiakov 
so zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci, 
ktorí majú problémy s čítaním, s porozumením a pochopením významu obsahu textu sa 
postupne môžu ocitnúť v rizikovej skupine žiakov. Problém v čítaní si vyžaduje odbornú 
pomoc hneď od začiatku, preto nie je vhodné odbornú pomoc odsúvať do vyšších 
ročníkov. V záujme nás všetkých je rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých 
úrovniach vzdelávania a u všetkých žiakov tak, aby sme umožnili každému žiakovi stať 
sa mysliacim a samostatným čitateľom. 
Čítanie s porozumením a práca s textom je prioritou vo vyučovaní nielen slovenského 
jazyka a literatúry, ale vo všetkých vyučovacích predmetoch. Rozvíjanie tejto 



177 
 

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

kompetencie preto nemôže zostať iba záležitosťou vyučujúcich slovenského jazyka 
a literatúry. Slabšie čitateľské zručnosti budú negatívne ovplyvňovať získavanie 
vedomostí v akomkoľvek učebnom predmete. Ak žiaci nezvládnu čítanie 
s porozumením, bude im to prekážkou v ďalšej práci, v získavaní vedomostí, 
v efektívnej komunikácii, riešení situácií z reálneho života.  
Stretávame sa s tým, že v mnohých prípadoch žiaci disponujú encyklopedickými 
vedomosťami, ktoré ale nevedia využiť v konkrétnej reálnej situácii. Žiaci by mali 
pracovať s textami súvislými, nesúvislými a kombinovanými, umeleckými i vecnými. 
Pri hlasnom čítaní literatúry a jej reprodukcii je treba klásť dôraz aj na zvukovú rovinu 
jazyka u žiakov a dbať na správny ústny prejav, najmä melódiu vety, pretože toto 
absentuje v médiách a žiaci si osvojujú v tomto smere nesprávne návyky.  
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry je potrebné klásť dôraz na rozvoj 
metakognície – naučiť žiakov rôzne stratégie učenia, nechať ich používať tieto stratégie 
a žiadať, aby predpovedali možný obsah nového učiva. Dôležité je aj to, aby vyučujúci 
učili žiakov identifikovať kľúčové slová, analyzovať a dávať do súvislostí gramatické 
javy. 
 

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.  
Jan Amos Komenský 
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