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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania 
v rámci pripravovaných zmien 

v testovaní maturantov

Zmeny v obsahu maturitnej skúšky 
z vyučovacích jazykov 

a slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Odborný seminár 

� Všetky navrhované koncepčné zmeny, ukážky
nových typov textov, úloh, ukážky úloh z testu EČ
MS 2012 vychádzajú zo záväzných pedagogických
dokumentov:

� Štátny vzdelávací program ISCED 3,

� ŠVP, SJL, Príloha ISCED 3A, ŠPÚ, Bratislava 2009,

� ŠVP, SJSL, Príloha ISCED 3, ŠPÚ, Bratislava 2008,

� ŠVP, MJL, Príloha ISCED 3A, ŠPÚ, Bratislava 2011,

� ŠVP, UJL, Príloha ISCED 3, ŠPÚ, Bratislava 2009,

� Cieľové požiadavky z vyučovacích jazykov a SJSL
(2008, 2011).
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Odborný seminár 

1 Špecifikácia maturitného testu z VUJ a SJSL   

– EČ a PFIČ

2 Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

3 Príklady položkovej analýzy

Odborný seminár

1 Špecifikácia maturitného testu 

z VUJ a SJSL – EČ a PFIČ
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Špecifikácia testu z VUJ a SJSL
� Obsah a úroveň náročnosti testu bude zodpovedať
cieľovým požiadavkám na vedomosti a zručnosti
maturantov z vyučovacích jazykov z roku 2011
a 2008 (ŠPÚ, Bratislava 2008, 2011), nebude
znevýhodňovať žiakov 8-ročných a bilingválnych
gymnázií, ktorí neboli vzdelávaní podľa nových
štátnych vzdelávacích programov.

� http://www.nucem.sk/sk/maturita#831,o844

� hľadať v: Dokumenty → Maturita 2013 → Špecifikácia
testov EČ a PFIČ MS 2013

Špecifikácia testu z VUJ a SJSL
EČ a PFIČ

� EČ (dizajn nezmenený) → 90 minút

� 8 ukážok (5 literárnych textov, 2 publicistické, 

1 náučný; z toho 1 nesúvislý)

� 40 úloh s výberom odpovede

� 24 úloh s krátkou odpoveďou
� Výber textov/ukážok z hľadiska ich žánru a témy je
kompromisom, ktorý nediskriminuje žiakov žiadneho
konkrétneho druhu školy.

� Medzi ukážkami sa vyskytujú diela povinnej literatúry, pričom

sa k nim môžu viazať vedomostné úlohy, ktorých riešenie
nevyplýva z textu danej ukážky.

� Úlohy na čítanie s porozumením sa môžu prekrývať s inými
oblasťami (jazykoveda, literatúra).
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Špecifikácia testu z VUJ a SJSL
EČ a PFIČ

� PFIČ→ 150 minút

� rozsah 1,5 – 3 strany A4

� výber 1 zo 4 tém rôznych žánrov

� riadené písanie na základe slovného, vizuálneho alebo 
sluchového podnetu

� Odporúčanie pre žiakov: „Píšem to, čo zvládnem.“

� Odporúčanie pre učiteľov: Poučiť žiakov o cieľových 

požiadavkách a kritériách na opravu PFIČ MS. 

Odborný seminár

2 Pripravované zmeny v maturitnom 
testovaní
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Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� kratšie texty, 

� komparácia dvoch textov,

� tvorivé úlohy (vhodný nadpis, scénické poznámky, 
možný vyplývajúci záver ukážky atď.)

� rovnaký pomer ÚVO a ÚKO,

� nesúvislé texty obohatené o grafy, schémy, obrázky           
a pod.,

� úlohy na počúvanie s porozumením v testoch zo SJSL.

� Pripravovaný typ úloh EČ 

Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Komparácia dvoch textov           2. kognitívna úroveň, čítanie                
s porozumením, lexikológia 
- dedukcia, analýza, aplikácia 
(povinné dielo: CP 2008, 2010)

� Vypíšte z ukážky B prvé 
slovo dvojveršia, ktoré má 
rovnaký význam ako posledná 
veta ukážky A.
(správna odpoveď: Aj)

� Vypíšte z ukážky B slovo, 
významovo súvisiace 
s nasledujúcimi podstatnými 
menami z ukážky A: 
smrť, hrob, pomník, cintorín.
(správna odpoveď: rakev)
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Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Nesúvislý text s tabuľkou a grafom

� Aký je na základe 
ukážky odporúčaný 
denný príjem soli 18-
ročného tínedžera?
(správne: 2 – 4 gramy)

1. kognitívna úroveň
- vyhľadanie informácie
� Koľko percent soli 
v spracovaných 
potravinách pochádza 
podľa ukážky 
z prirodzeného obsahu 
soli v potravinách?
(správne: 12 %)

2. kognitívna úroveň,
čítanie s porozumením
- analýza 

Pripravované zmeny 
v maturitnom testovaní SJSL

� SJSL

� Špecifický učebný predmet na všetkých stupňoch škôl
s VJM. Špecifikácia cieľov a výber učebného obsahu sa
riadia princípmi vyučovania cudzích jazykov.

� V učebnom procese sa používajú metódy a učebné
techniky vyučovania cudzích jazykov.

� SJSL obsahuje gramatickú, štylistickú, konverzačnú
a literárnu časť. Všetky zložky jazyka sú podriadené cieľu
dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu žiakov, čiže
schopnosť porozumieť a tvoriť z lexikálnej a gramatickej
stránky správne vety ako aj schopnosť interakcie
v bežných životných situáciách v súlade s jazykovými
normami slovenského jazyka. (ŠVP, SJSL, s. 3)
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Pripravované zmeny 
v maturitnom testovaní SJSL

� Cieľom testu EČ MS zo SJSL v budúcnosti bude preveriť
požadované komunikačné zručnosti a požadované
vedomosti z oblastí:

- počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením

a jazykové kompetencie žiaka,

- zvuková, morfologická, lexikálna, syntaktická rovina

jazyka, štylistika, ortografia,

- dejiny literatúry a teória literatúry,

- vybrané konverzačné témy.

Pripravované zmeny 
v maturitnom testovaní SJSL

� Počúvanie s porozumením – CD 1. časť testu

� Pokyny žiaci počúvajú, ale majú ich aj pred sebou 
vo vytlačenom teste (názov ukážky, pokyny k vypĺňaniu OH).

� Teraz máte 2 minúty na prečítane úloh 1 – 8.

� Po 2 minútach odznie gong a zaznie ukážka.

� Teraz si vypočujte ukážku ešte raz. 

� Teraz máte ešte 2 minúty na dokončenie práce na úlohách

1 – 8. 

� Tak isto aj pri nasledujúcich ukážkach.

� Záverečný gong – koniec práce na 1. časti testu.

� Pripravovaný typ úloh EČ 
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Pripravované zmeny 
v maturitnom testovaní SJSL

pokyny

úlohy

Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� V ŠVP sa na viacerých miestach zdôrazňuje tvorivosť.

� Rozličná miera kreativity jednotlivých žiakov však môže 
byť niekedy problémom.

MS 2012 – graf zobrazujúci voľbu tém/žánrov

- diskusný príspevok (10,2 %)

- charakteristika (3,4 %)

- úvaha (55,8 %)

- fiktívny beletrizovaný 

životopis (30,6 %)

� Pripravovaný typ úloh PFIČ
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Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Variácie úloh PFIČ:

� Zmeny smerujú k väčšej objektivizácii hodnotenia
PFIČ.

� komparácia dvoch textov,

� vytvorenie textu na základe informácií z podkladu,

� transformácia textu/štýlu,

� a iné.

Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Vytvorenie kratšieho textu – administratívny štýl

� Na základe 
informácií uvedených 
v ukážkach napíšte 
v mene pána Jančulu 
objednávku v rozsahu 
10 – 15 riadkov tak, 
aby ste dodržali všetky 
formálne znaky 
zadaného žánru.

- tvorivá úloha, štylistika
- riadené písanie
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Pripravované zmeny v maturitnom testovaní
� EČ MS

� V rámci zamedzenia dezinterpretácii kľúča správnych
odpovedí a zaistenia objektivity sa plánuje centrálne
elektronické vyhodnocovanie ÚKO.

� Plánuje sa zmena pomeru ÚKO a ÚVO.

� PFIČ MS

� Plánuje sa zmena obsahu a času realizácie PFIČ MS
z VUJ a SJSL (v I. a II. časti prílohy vyhlášky) po
prekonzultovaní s ŠPÚ (www.statpedu.sk).

� Plánuje sa spolupráca so školami – zverejňovanie
vzorových hodnotení PFIČ ako pomôcky pre učiteľov.

Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Čitateľská gramotnosť (čítanie s porozumením)
� Patrí medzi hlavné zložky vzdelávacej oblasti Jazyk
a komunikácia (ŠVP, s. 12). Výsledky rôznych meraní dokazujú
pomerne nízku úroveň našich žiakov. V PISA 2009 skočili
slovenskí žiaci na 25. až 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD,
resp. na 32. až 37. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín.

� Žiaci vybraných stredných škôl budú externe testovaní
z kľúčových kompetencií a zručností čitateľskej gramotnosti na
základe kontextov blízkych reálnym životným situáciám.

� Periodické testovanie týchto malých vzoriek žiakov sa zavedie
po ukončení 3. ročníka SŠ po zohľadnení odlišností v ŠVP
jednotlivých druhov škôl a zadefinovaní výstupných štandardov
z ISCED 3.

� 2014 – zbierka úloh z jednotlivých predmetov
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Pripravované zmeny v maturitnom testovaní

� Úspešnosť v jednotlivých oblastiach – SJL, EČ MS 2012

Koncepčné zmeny v maturitnom testovaní

Všetky pripravované zmeny na stupni ISCED 3 budú 
koncepčne nadväzovať na zmeny na stupňoch:

� ISCED 1

� Žiaci 5. ročníka ZŠ budú po ukončení stupňa ISCED 1 
externe testovaní zo základných kompetencií a zručností 
z VUJ a SJSL.  

� november  2014 – generálna skúška Testovania 5

� od novembra 2015 – celoslovenské vstupné 
monitorovanie žiakov na začiatku 2. stupňa ZŠ –
Testovanie 5
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Koncepčné zmeny v maturitnom testovaní

� ISCED 2

� Rozšírenie externého testovania o cudzí jazyk 
a vzdelávacie oblasti. 

� Zavedené testovanie na výstupe z ISCED 2 
v predmete SJSL sa upraví na monitorovanie 
kľúčových kompetencií žiakov v oblastiach: 

- čítanie s porozumením, 

- počúvanie s porozumením,

- samostatný písomný prejav.  

� Monitorovanie týchto vzdelávacích oblastí sa bude 
realizovať na stratifikovaných vzorkách škôl.

Odborný seminár

3 Príklady položkovej analýzy
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Príklady položkovej analýzy

� Testové položky vyhodnocujeme na základe

štatistických výsledkov, pričom vychádzame z:

� tabuľky analýzy distraktorov (pri ÚVO),

� grafu distribúcie úspešnosti a citlivosti (pri ÚVO, ÚKO).

� Pri analýze položiek spadajúcich do jednotlivých
oblastí jazykovedy alebo literatúry sa berie do úvahy
ich prekrývanie sa s čítaním s porozumením.

Príklady položkovej analýzy –
test 4287 zo SJL, MS 2012

Graf vykazuje veľmi dobrú citlivosť 
54,79 %, čo znamená, že položka 
výborne odlíšila dobrých žiakov od žiakov 
v teste menej úspešných. Priemerná 
úspešnosť v úlohe bola 64,1 %.

2. kognitívna úroveň, štylistika
- analýza, aplikácia

Z položkovej analýzy vyplýva, že väčšina žiakov si
vybrala správnu odpoveď A. Hodnoty P. Bis. pri
distraktoroch B, C, D sú záporné.
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Príklady položkovej analýzy –
test 4287 zo SJL, MS 2012

2. kognitívna úroveň, literárna história, literárna teória
- reprodukcia, aplikácia

Z položkovej analýzy vyplýva, že 
väčšina žiakov si správne zvolila 
možnosť A. Distraktor B je tiež kladný, 
volili ho aj žiaci celkovo v teste úspešní.

Krivka citlivosti 
svedčí o dobrej
rozlišovacej
schopnosti
položky. Avšak žiaci 
celkovo v teste 
úspešní v úlohe 
dosiahli iba približne
60 % úspešnosť. 
Priemerná 
úspešnosť 
v úlohe bola 35,3 %.

Príklady položkovej analýzy –
test 4653 zo SJSL, MS 2012

2. kognitívna úroveň, čítanie s porozumením, lexikológia
- dedukcia

Distraktor A si volilo najviac žiakov, hodnota 
P. Bis. je však pri ňom záporná, tzn. že túto 
odpoveď  si vyberali žiaci celkovo v teste menej 
úspešní.

Graf svedčí 
o veľmi dobrej
rozlišovacej
schopnosti
položky, ktorá 
vyhovujúco 
odlíšila žiakov
všetkých 
výkonnostných
skupín. 
Priemerná 
úspešnosť v úlohe 
bola 42,8 %
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Odborný seminár

Ďakujeme za pozornosť.
eva.peteryova@nucem.sk

alzbeta.palackova@nucem.sk

Tel. č.: 68 26 03 07

www.nucem.sk


