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1. Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

 
2. Typy úloh v testovaní PISA 

 
3. Čo sú uvoľnené úlohy 

 
4. Kde sa dajú nájsť uvoľnené úlohy 
 

O čom budeme hovoriť: 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 



Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

Návrh úloh (medzinárodní odborníci z praxe) – posúdenie úloh 
(medzinárodná expertná skupina) – pilotné testovanie úloh 
(identifikácia problematických položiek) -  hlavné testovanie – 
vyhodnotenie úloh - uvoľnenie úloh (podľa rozhodnutia konzorcia) 
 
Prečo sú úlohy utajené? 
- trendy a nové úlohy 
 



 
1. Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

 
2. Typy úloh v testovaní PISA 

 
3. Čo sú uvoľnené úlohy 

 
4. Kde sa dajú nájsť uvoľnené úlohy 
 

O čom budeme hovoriť: 



Možnosti školy pred testovaním  

0. vysvetliť žiakom, čo PISA testuje (zameranie) 
 

1. oboznámiť žiakov s typmi úloh v testovaní PISA 
2. nechať žiakov vyriešiť uvoľnené úlohy  
3. spoločne vyhodnotiť úlohy 
4. diskutovať so žiakmi o vybraných úlohách 
5. stratégie pri riešení úloh 

 

6. zbierky uvoľnených úloh: www.nucem.sk 



Typy úloh v medzinárodných testovaniach 

Ako vyzerá úloha PISA: 
 
1. Stimul 
2. Otázka/y (položky) – sú navzájom nezávislé 
3. Hodnotenie 



Typy úloh v medzinárodných testovaniach 

Ako vyzerá úloha PISA: 
 
1. Stimul 



Typy úloh v medzinárodných testovaniach 

Ako vyzerá úloha PISA: 
 
 
2. Otázka/y 



Typy úloh v medzinárodných testovaniach 

Ako vyzerá úloha PISA: 
 

 
 

3. Hodnotenie 



 úlohy s jednoduchým výberom odpovede (A,B,C,D) 

 komplexné otázky s viacnásobnám výberom odpovede 

 úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

 úlohy s otvorenou odpoveďou 

Typy úloh 







úloha s 
výberom 
odpovede 

Charakteristika otázky 

Proces: získavanie informácií 
s použitím grafu 

Forma textu: nesúvislý text 

Podobné úlohy v dosiahli úspešnosť 90% správnych odpovedí. 
(ZŠ 85%, GYM a SOŠ 90-100%, SOU s mat. 85-90%, SOU bez mat. do 80%) 

Odporúčanie: upozorniť žiakov, aby si vyberali JEDNU možnosť ! 
                        precvičovať čítanie z grafu (čo zobrazuje, čo predstavujú osi, ...) 
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Charakteristika otázky 

Proces: získavanie 
informácií s použitím grafu 

Forma textu: nesúvislý text 

Podobné dosiahli úspešnosť 60-80% správnych odpovedí. 

Odporúčanie: precvičovať čítanie z grafu (škálovanie osi, upozorniť na 
možnosť klesajúcich hodnôt na osi) 

úloha s 
krátkou 
odpoveďou 

11 000 pnl 







Matematická gramotnosť: 
 

 čítanie GRAFOV: 

 rôzne typy grafov (koláčový, stĺpcový, čiarový, ...) 

 význam osí (všímať si počiatočný bod, mierku, smer rastu, ...) 

 texty v grafoch (čítať s porozumením: názov grafu, osi, 
legendy, prípadne poznámky) 

 správny odhad (používať pravítko s ryskou) 

 NÁHODNOSŤ A DÁTA 

 výnam osí (všímať si počiatočný bod, mierku, smer rastu, ...) 

 SLOVNÉ VYJADRENIA 

 často v zdôvodnení stačí uviesť konkrétne čísla 

Problematické položky v testovaní  PISA 



Problematické položky v testovaní  PISA 

 Čitateľská gramotnosť: 
 

 Uvažovanie a hodnotenie 



Charakteristika otázky 

Proces: uvažovanie a 
hodnotenie 

Forma textu: súvislý text 

úloha s 
otvorenou 
odpoveďou 

smeje sa, keď rozmýšľa, že zabije mačku 

dala mu šunku 

Podobné úlohy dosiahli úspešnosť 40% správnych odpovedí. 
(ZŠ 20%, GYM 55%, SOŠ 40%, SOU do 20%, ... veľa chýbajúcich odpovedí)  
Pri dlhších článkoch majú chlapci často horšie výsledky. 

Odporúčanie: tento typ úloh je vhodné precvičiť formou spoločného 
riešenia (diskusiou v triede), poukázať na NESPRÁVNE a príliš všeobecné 
odpovede (napr. nie je milá, je milá, pôsobí súcitným dojmom a pod.) 



Prírodovedná gramotnosť: 
 
 Argumentácia na základe zadaných údajov v grafickej podobe alebo 

tabuliek 
 

 Princíp vedeckej práce  (od teoretickej časti a návrhu experimentu 
až po vyhodnotenie a závery) 

Problematické položky v testovaní  PISA 



Problematické položky v testovaní  PISA 

Finančná gramotnosť: 
 

 čítanie GRAFOV 

 odlíšiť ÚROK (v EUR) od ÚROKOVEJ SADZBY (v %) 

 využívať informácie v zadaní úlohy a nie pravidlá, ktoré  

platia v SR 

 SLOVNÉ VYJADRENIA 

 niekedy v zdôvodnení stačí uviesť konkrétne čísla 



 
1. Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

 
2. Typy úloh v testovaní PISA 

 
3. Uvoľnené úlohy a ich využitie v praxi 

 
4. Kde sa dajú nájsť uvoľnené úlohy 
 

O čom budeme hovoriť: 



– inšpirácia pre odbornú verejnosť (učiteľ si zostaví svoje vlastné 

otázky) 

– čo si predstavuje medzinárodné konzorcium pod pojmom gramotnosť 

– žiaci sa pod vedením učiteľa môžu z úloh veľa naučiť 

– ukázať možnosti komplexného hodnotenia úloh odbornej verejnosti 

– tréning pre medzinárodné testovanie (na to nie sme veľmi hrdí) 

– pozor: nemožno z nich zostaviť test, vyhodnotenie je omnoho 

zložitejšie ako len výpočet hrubého skóre 

Úloha uvoľnených úloh (využitie v praxi) 



 
1. Ako vznikajú úlohy v testovaní PISA 

 
2. Typy úloh v testovaní PISA 

 
3. Čo sú uvoľnené úlohy 

 
4. Kde sa dajú nájsť uvoľnené úlohy 
 

O čom budeme hovoriť: 



Kde sa dajú nájsť uvoľnené úlohy 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/ 



Ďakujem za pozornosť 

Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií 
6.11. – 8.11.2012 


