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Testovanie 9 2019 

Slovenský jazyk a literatúra 

Výsledky a analýza priemernej úspešnosti žiakov  

základných škôl v jednotlivých testových úlohách 

Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo 38 058 žiakov s celkovou úspešnosťou 

62,3 %. Z celkového počtu testovaných žiakov bolo 34 999 žiakov zo základných škôl, ktorí 

riešili test s výslednou úspešnosťou 61,1 %.  

Test zo slovenského jazyka a literatúry overoval vedomosti a schopnosti žiakov 

na výstupe z nižšieho sekundárneho vzdelávania (s nadväznosťou na primárne vzdelávanie). 

Overovanie základných vedomostí a zručností z jednotlivých tematických celkov vyplýva 

z požiadaviek na jazykové, štylistické a literárne vedomosti, schopnosti a zručnosti, taktiež 

z požiadaviek na čitateľské a interpretačné schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré vychádzajú 

aj z požiadaviek ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Test meral úroveň vedomostí, 

schopností a zručností z oblasti slovenského jazyka a literatúry a čítania s porozumením. 

Čítanie s porozumením je kompetencia, ktorá je podmienkou úspešného napredovania 

žiakov nielen v školskej praxi, ale aj pre kvalitný život a pre realizáciu svojej budúcnosti. 

Predpokladá osvojenie si textu, pochopenie prečítaného, analýzu textu a ďalšiu prácu 

so získanými informáciami. Podnecuje vytváranie nových myšlienkových celkov, hypotéz 

a schopnosť rozpoznávať zavádzajúce a nepresné informácie. 

Testovanie 9 2019 
Slovenský jazyk a literatúra 

Zložka predmetu 
Priemerná úspešnosť  

žiakov ZŠ v % 

Jazyk 46,8 

Literatúra 74,4 

Čítanie s porozumením 63,2 

 

Úlohy v teste zo slovenského jazyka a literatúry overujú aj vyššie poznávacie dispozície 

žiakov. Test zo slovenského jazyka a literatúry je zostavený tak, aby overoval hĺbku 

vedomostí, schopností a zručností žiakov aplikovania nadobudnutých poznatkov v praxi, 

schopnosť prepájania rôznych vedomostí a ich pretavenia do logickej zmysluplnej jednotky, 

taktiež schopnosť objavenia a uplatnenia správnej stratégie riešenia. Faktické vedomosti 

predstavujú horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným procesom.  

Faktické poznatky sú základným prvkom poznania a žiaci by ich mali ovládať pre 

úspešné napredovanie v štúdiu. Konceptuálne poznatky si vyžadujú prepájanie istých 

znalostí a predpokladajú ich zlúčenie do zmysluplného celku. Takéto poznatky si obvykle 

vyžadujú vlastnú interpretáciu, aby žiaci dospeli k správnej odpovedi. Predpokladajú 

úspešné zvládnutie toho, ako jednotlivé pojmy a procesy spolu súvisia, pochopenie vzťahov 

medzi nimi a tým vytváranie nových kontextov.  

Pri analýze jednotlivých úloh testovaného predmetu vychádzame z papierovej formy testu 

2331. Test je tzv. NR test – rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu – teda analýza 

sa týka vždy konkrétnej úlohy a v nej nameraných vedomostí, zručností a schopností. 
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Ukážka 1 

 

Ukážka 1 bol súvislý text populárno-náučného charakteru. Na ukážku 1 sa vzťahovali 

úlohy č. 01 až 07. 

Zadanie a analýza úlohy č. 01 

 

Úlohu číslo 01 testujúcu čítanie s porozumením sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia súvislostiam uvedených v ukážke s využitím konceptuálnych poznatkov 

a zisťovala úroveň schopnosti žiakov vyvodenia súvislostí medzi informáciami z kontextu 

ukážky. Pre vyriešenie tejto úlohy sa žiaci zameriavali na správnosť tvrdenia z ukážky, ktoré 

sa týkalo informácií explicitne uvedených v ukážke.  

Správnu odpoveď na úlohu číslo 01 uviedlo 75,1 % žiakov základnej školy, úloha bola 

ľahká. Schopnosť žiakov čítať s porozumením v tejto úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 
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Zadanie a analýza úlohy č. 02 

 

Úloha číslo 02 overovala čítanie s porozumením. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia informáciám vyvodených z textu ukážky s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Cieľom úlohy bolo zistiť schopnosť žiakov triediť  informácie a rozoznať správnosť tvrdenia. 

Pre správne vyriešenie tejto úlohy žiaci vyvodzovali tvrdenie uvedené v ukážke.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 62,6 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov čítať s porozumením v danej úlohe je na dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 03 

 

Úloha číslo 03 patrí do literárnej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne aplikovania vedomostí o literárnych pojmoch s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Cieľom úlohy bolo overiť zručnosť žiakov rozoznať a určiť obrazné pomenovania. 

Pre správne vyriešenie úlohy žiaci aplikovali vedomosti z literatúry (ako aj z čitateľskej 

empírie) v praktickej úlohe.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 68,1 %, táto úloha bola ľahká. 

Schopnosť žiakov čítať s porozumením v uvedenej úlohe je na dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 04 
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Úloha číslo 04 patrí do jazykovej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy syntaktických vzťahov s využitím faktických poznatkov. Úloha overovala 

vedomosti žiakov o správnej analýze vetných členov so zameraním na nezhodný prívlastok. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 54,0 %, úloha bola stredne obťažná. 

Schopnosť žiakov analyzovať syntaktickú rovinu jazyka v danej úlohe je na priemernej 

úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 05 

 

Úloha číslo 05 overovala jazykovú zložku predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy slovných druhov s využitím faktických poznatkov. Cieľom úlohy bolo overiť 

vedomosti a schopnosti žiakov analyzovať podstatné mená s ohľadom na ich skloňovací 

vzor. Od žiakov sa očakávalo, že využijú svoje schopnosti a vedomosti o deklinácii 

podstatných mien. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 43,9 %, úloha bola stredne obťažná. 

Schopnosť žiakov správne analyzovať morfologickú rovinu jazyka v tejto úlohe 

je na  priemernej úrovni. Väčšina testovanej populácie žiakov nevedela správne analyzovať 

podstatné mená a ich vzory. 

Zadanie a analýza úlohy č. 06 

 

Úloha číslo 06 testovala čítanie s porozumením a jazykovú zložku predmetu. Úlohu sme 

zaradili do kognitívnej úrovne hodnotenia súvislostí s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Cieľom úlohy bolo zistiť zručnosť žiakov vyvodiť súvislosti z kontextu ukážky s ohľadom na 

pravopis. Pre správne vyriešenie úlohy žiaci hodnotili súvislosti vyplývajúce z kontextu 

ukážky na explicitnej úrovni, správny zápis odpovede mal byť v tvare vlastného podstatného 

mena. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 32,0 %, uvedená úloha bola obťažná.  

Najfrekventovanejší výskyt nesprávnych odpovedí žiakov základných škôl bol v znení: 

prvý deň v roku, prvého januára, nový rok. Čítať s porozumením a zároveň použiť vedomosť 

z morfologickej roviny jazyka v tejto úlohe je pre žiakov náročnejšie. 

Nového roka 



5 
 

Zadanie a analýza úlohy č. 07 

 

Úloha číslo 07 overovala jazykovú zložku predmetu v praktickej rovine. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne aplikovania vedomostí o synonymách s využitím faktických poznatkov. 

Cieľom úlohy bolo overiť úroveň žiakov, ako vedia využiť slovnú zásobu v aplikačnej úlohe.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 66,4 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov aplikovať vedomosti z lexikálnej roviny jazyka v uvedenej úlohe je na  dobrej úrovni. 

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov základných škôl boli zápisy uvedené 

s pravopisnou/gramatickou chybou a uvedenie slova bez synonymického vzťahu 

s uvedeným prídavným menom.     

Ukážka 2 

 

Ukážka 2 bol umelecký text vedecko-fantastického žánru. Ukážka poukazuje 

na ekologický problém. Na ukážku 2 sa vzťahovali úlohy č. 08 až 14. 

 

 

 

veľkolepých 
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Zadanie a analýza úlohy č. 08 

 

Úlohu číslo 08, testujúcu čítanie s porozumením, sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia súvislostiam explicitne uvedených v ukážke s využitím konceptuálnych 

poznatkov. Úloha zisťovala schopnosť žiakov pochopiť súvislosti medzi informáciami 

z kontextu ukážky. Úloha overovala kompetenciu čítania s porozumením pomocou 

umeleckého textu. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 79,3 %, uvedená úloha bola ľahká. 

Schopnosť žiakov čítať s porozumením v danej úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 09 

 

Úloha číslo 09 overovala čítanie s porozumením. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia súvislostiam v ukážke s využitím konceptuálnych poznatkov. Pre správne 

vyriešenie úlohy žiaci museli rozlišovať a zhodnotiť správnosť informácií uvedených 

v ukážke. 

Správnu odpoveď na úlohu číslo 09 uviedlo 66,1 % žiakov základnej školy, úloha bola 

ľahká. Schopnosť žiakov čítať s porozumením v danej úlohe je na dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 10 

 

Úloha číslo 10 overovala čítanie s porozumením. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia kontextu ukážky s využitím konceptuálnych poznatkov. Vyriešenie úlohy 
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si vyžadovalo percepciu celého kontextu ukážky. Úlohou žiakov bolo pochopiť zámer ukážky 

a  vybrať správne informácie uvedené v ukážke.  

Správnu odpoveď na úlohu číslo 10 uviedlo 66,0 % žiakov základnej školy, úloha bola 

ľahká. Schopnosť žiakov čítať s porozumením v  úlohe je na dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 11 

 

Úloha číslo 11 patrí do literárnej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy textu z literárneho hľadiska na úrovni vedomostného horizontu žiaka nižšieho 

sekundárneho vzdelávania s využitím konceptuálnych poznatkov. Úloha overovala 

schopnosť analýzy textu ukážky zo žánrového hľadiska. Pre správne vyriešenie tejto úlohy 

žiaci pracovali s celou ukážkou, ktorá má znaky vedecko-fantastickej literatúry. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 75,1 %, táto konkrétna úloha bola 

ľahká. Schopnosť žiakov analyzovať text ukážky z hľadiska literárneho druhu a žánru 

v uvedenej úlohe je na veľmi dobrej úrovni.  

Zadanie a analýza úlohy č. 12 

 

Úloha číslo 12 patrí do predmetovej zložky jazyk. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy morfologickej roviny jazyka s využitím faktických poznatkov. Cieľom úlohy 

bolo zistiť vedomosť a schopnosť žiakov rozlišovať číslovky v praxi. Správne vyriešenie tejto 

úlohy si vyžadovalo identifikáciu čísloviek a uvedomovanie si slovnodruhových rozdielov 

v praktickej úlohe.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 31,8 %, uvedená úloha bola obťažná. 

Rozlišovať druhy čísloviek v tejto testovej úlohe bolo pre žiakov náročnejšie.  
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Zadanie a analýza úlohy č. 13 

 

Úloha číslo 13 patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala úroveň vedomostí 

o pádoch podstatných mien a ich schopnosť využitia v praktickej úlohe. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne analýzy gramatických kategórií podstatných mien s využitím faktických 

poznatkov. Úloha overovala úroveň vedomostí žiakov o rozbore a rozlišovaní pádov 

podstatných mien. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 47,4 %, úloha bola stredne obťažná. 

Schopnosť žiakov pretaviť vedomosti o gramatických kategóriách podstatných mien do praxe 

v danej úlohe je na priemernej úrovni. Viac ako polovica testovanej populácie žiakov 

nevedela správne určiť podstatné meno s ohľadom na pád. 

Ako nesprávne odpovede žiaci uvádzali tvar „po modrú lištu“, teda vypísali aj prídavné 

meno, alebo písali rôzne iné podstatné mená v iných pádoch.  

 

Zadanie a analýza úlohy č. 14 

 

Úloha číslo 14 overovala jazykovú zložku predmetu v praxi. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne aplikovania vedomostí z morfologickej roviny jazyka s využitím 

faktických poznatkov. Cieľom úlohy bolo overiť pravopisné a gramatické zručnosti žiakov 

v praktickej úlohe. Správne vyriešenie úlohy si vyžadovalo vedomosť o pravopise radových 

čísloviek. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 21,2 %, uvedená úloha bola veľmi 

obťažná. Správna identifikácia a zápis číslovky v tejto úlohe sú pre žiakov veľmi náročné. 

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov boli zápisy s pravopisnými/gramatickými 

chybami. 

lištu 

šestnástymi 
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Ukážka 3 

 

Ukážka 3 predstavuje nesúvislý publicistický text populárno-náučného charakteru. Ukážka 

má zároveň aj edukačný rozmer, lebo poukazuje na spoločenské problémy, ktorým dnešní 

mladí ľudia čelia. Na ukážku 3 sa vzťahovali úlohy č. 15 až 21. 

Zadanie a analýza úlohy č. 15 

 

Úloha číslo 15 testovala čítanie s porozumením. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia s využitím konceptuálnych poznatkov. Jej cieľom bolo zistiť zručnosť žiakov 
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vyvodiť súvislosti z kontextu ukážky. Kompetenciu čítania s porozumením úloha testovala 

pomocou nesúvislého textu. Pre správne vyriešenie úlohy žiaci pracovali s informáciami 

o vplyve porovnávania sa, bolo potrebné prepájať informácie uvedené v ukážke a hodnotiť 

ich správnosť. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 49,0 %, úloha bola stredne obťažná. 

Schopnosť žiakov čítať s porozumením v danej úlohe je na priemernej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 16 

 

Úlohu číslo 16, testujúcu čítanie s porozumením so zápornou formuláciou, sme zaradili 

do kognitívnej úrovne porozumenia s využitím konceptuálnych poznatkov. Úloha zisťovala 

zručnosť žiakov vyvodiť správnosť informácií uvedených v ukážke. Pre správne vyriešenie 

tejto úlohy žiaci pracovali s explicitne uvedenými informáciami v tabuľkových častiach 

ukážky, prepájali informácie uvedené v grafe s informáciami uvedenými v poslednej časti 

ukážky a hodnotili ich správnosť. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 75,7 %, uvedená úloha bola ľahká. 

Schopnosť žiakov čítať s porozumením v tejto testovanej úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 17 

 

Úloha číslo 17 overovala čítanie s porozumením. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne 

porozumenia s využitím konceptuálnych poznatkov. Cieľom úlohy bolo zistiť schopnosť 

žiakov vyvodiť súvislosti z kontextu ukážky so zameraním na konkrétne slovné spojenie. 

Pre správne vyriešenie úlohy žiaci pracovali okrem kontextu ukážky aj s lexikálnou rovinou 

jazyka a správne vyhodnocovali odpoveď.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 73,8 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov čítať s porozumením v danej úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 
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Zadanie a analýza úlohy č. 18 

 

Úloha číslo 18 patrí do zložky literatúry a overovala aj kompetenciu čítania 

s porozumením predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej úrovne porozumenia textu 

s využitím konceptuálnych poznatkov a zisťovala schopnosť žiakov správne interpretovať 

prenesený význam z ukážky.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 76,2 %, táto úloha bola ľahká. 

Schopnosť žiakov použiť vedomosti z literatúry a čítať s porozumením v uvedenej úlohe 

je na  veľmi dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 19 

 

Úloha číslo 19 patrí do jazykovej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne hodnotenia slovnodruhových rozdielov s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Overovala schopnosti a vedomosti žiakov pri rozbore a vyvodení vlastných záverov 

z morfologickej roviny jazyka s konkrétnym ohľadom na rozlišovanie slovných druhov.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 70,4 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov využiť vedomosti o slovných druhoch v tejto konkrétnej úlohe je celkovo na  veľmi 

dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 20 

 

spracovať 
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Úloha číslo 20 overovala jazykovú zložku predmetu v praktickej rovine. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne aplikovania vedomostí o slovných druhoch s využitím konceptuálnych 

poznatkov. Cieľom úlohy bolo overiť u žiakov úroveň poznania a rozlišovania slovesných 

tvarov od iných slovných druhov. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 70,1 %, uvedená úloha bola ľahká.  

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov boli zápisy: pozornosť a možnosť, z čoho 

môžeme usúdiť, že nerozlišovali morfologický rozdiel medzi slovesom a podstatným menom, 

len sa mechanicky zamerali na slovo zakončené na spoluhlásku „ť“, čo je charakteristické 

pre tvar neurčitku slovesa.  

Zadanie a analýza úlohy č. 21 

 

Úloha číslo 21 testovala jazykovú zložku predmetu v praktickej rovine. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne analýzy príslovky s využitím faktických poznatkov. Cieľom úlohy bolo 

overiť schopnosti a vedomosti žiakov o stupňovaní príslovky a uviesť ho v tvare 

antonyma. Pre správne vyriešenie úlohy žiaci určili tvar antonyma uvedenej príslovky 

a vystupňovali ju do 2. stupňa.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 50,9 %, úloha bola stredne obťažná. 

Schopnosť žiakov rozobrať a zvoliť správny postup pre vyriešenie tejto úlohy 

je na  priemernej úrovni, približne polovica testovanej populácie žiakov nevedela správne 

uviesť antonymný tvar príslovky v 2. stupni.  

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov boli zápisy s pravopisnými/gramatickými 

chybami, resp. nesprávne tvary príslovky.  

Zadanie a analýza úlohy č. 22 

 

Úloha číslo 22 patrí do jazykovej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne aplikácie s využitím konceptuálnych poznatkov. Cieľom úlohy bolo zistiť, ako žiaci 

vedia pomenovať typ komunikačného aktu v praktickej ukážke.  

ťažšie 
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Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 55,6 %, úloha bola stredne obťažná.  

Zadanie a analýza úlohy č. 23 

 

Úloha číslo 23 patrí do jazykovej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy s využitím konceptuálnych poznatkov. Cieľom úlohy bolo overiť schopnosť 

žiakov správne používať jazyka v praxi. Od žiakov sa očakávalo, že využijú svoje zručnosti 

správne identifikovať nespisovné jazykové javy.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 39,2 %, táto úloha bola obťažná.  

Zadanie a analýza úlohy č. 24 

 

Úloha číslo 24 overovala literárnu zložku predmetu v praktickej rovine. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne analýzy literárnych pojmov s využitím faktických poznatkov. Cieľom 

úlohy bolo overiť zručnosť žiakov použiť literárne pojmy na úrovni vedomostí očakávaných 

na nižšom sekundárnom vzdelávaní v praktickej úlohe.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 85,5 %, uvedená úloha bola veľmi 

ľahká. Schopnosť žiakov správne identifikovať personifikáciu v danej úlohe je na  veľmi 

dobrej úrovni. 

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov zápisy uvedené s pravopisnou/gramatickou 

chybou. 

Zadanie a analýza úlohy č. 25 

 

bystrý 

more spieva 
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Úloha číslo 25 overovala jazykovú zložku predmetu v praxi. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne aplikácie vedomostí z lexikálnej a ortografickej roviny jazyka s využitím 

konceptuálnych poznatkov a overovala schopnosť žiakov aplikovať vedomosti o vybraných 

slovách. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 65,4 %, úloha bola ľahká.  

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov boli zápisy uvedené s pravopisnou/gramatickou 

chybou. 

Zadanie a analýza úlohy č. 26 

 

Úloha číslo 26 patrí do jazykovej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne aplikovania vedomostí z ortografickej a morfologickej roviny jazyka s využitím 

faktických poznatkov. Cieľom úlohy bolo overiť schopnosť žiakov analyzovať ortografické 

a morfologické pravidlá slovenského jazyka na úrovni vedomostí očakávaných na nižšom 

sekundárnom vzdelávaní. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 63,4 %, táto úloha bola ľahká. 

Schopnosť žiakov použiť pravopisné a tvaroslovné vedomosti v uvedenej úlohe je na  dobrej 

úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 27 

 

Úloha číslo 27 patrí do literárnej zložky predmetu. Úlohu sme zaradili do kognitívnej 

úrovne analýzy poučenia z bájky s využitím konceptuálnych poznatkov. Cieľom úlohy bolo 

overiť schopnosť žiakov analyzovať krátku ukážku (v zadaní sme úmyselne uviedli pojem 

„bájka“, aby žiaci percipovali, že krátka ukážka musí mať poučný charakter). Pre správne 

vyriešenie úlohy žiaci správne interpretovali poučenie vyplývajúce z bájky.  
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Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 72,1 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov vyvodiť správne poučenie z bájky v uvedenej úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 

Zadanie a analýza úlohy č. 28 

 

Úloha číslo 28 overovala jazykovú zložku predmetu v praktickej rovine. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne analýzy slovných druhov s využitím faktických poznatkov. Cieľom 

úlohy bolo overiť úroveň poznania žiakov o rozlišovaní substantív s konkrétnym zameraním 

na pomnožné podstatné mená. 

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 34,2 %, uvedená úloha bola obťažná.  

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov základných škôl aj gymnázií s osemročným 

vzdelávacím programom boli zápisy: hodín, koľají, vagóny, ľudí. Z frekvencie nesprávnych 

odpovedí môžeme usúdiť, že testovaní žiaci mali v danej úlohe ťažkosti so správnou 

identifikáciou pomnožného podstatného mena v praxi. 

Zadanie a analýza úlohy č. 29 

 

Úloha číslo 29 testovala jazykovú zložku predmetu v praxi. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne analýzy lexikálnej roviny jazyka s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Úloha overovala úroveň schopností a zručností žiakov z lexikálnej roviny jazyka. Správne 

vyriešenie úlohy si vyžadovalo uvedomovanie si dynamiky združených slovných spojení, 

resp. dynamickosť jazykového vývoja.  

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 63,6 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov pracovať s lexikálnou rovinou jazyka je v danej úlohe na dobrej úrovni. 

Najčastejšie nesprávne odpovede žiakov boli zápisy, ktoré sa nedali interpretovať 

ako združené pomenovanie v kontexte tejto úlohy a jeho zadania. 

 

 

hodiny 

v animovanom filme 
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Zadanie a analýza úlohy č. 30 

 

Úloha číslo 30 patrí do literárnej zložky predmetu a bola zaradená do kognitívnej úrovne 

aplikovania poznatkov z literárnych pojmov v praktickej úlohe s využitím konceptuálnych 

poznatkov. Cieľom úlohy bolo zistiť schopnosť a vedomosť žiakov správne rozobrať 

štvorveršie a následne aplikovať konkrétne vedomosti z literatúry.   

Žiaci základných škôl dosiahli priemernú úspešnosť 72,0 %, úloha bola ľahká. Schopnosť 

žiakov použiť literárne vedomosti v uvedenej úlohe je na veľmi dobrej úrovni. 

 

Prehľadná tabuľka obťažnosti jednotlivých úloh  

Číslo 
testovej 
úlohy 

Zameranie 
úlohy 

Testovaná zručnosť 
Hodnota 

obťažnosti 
za SR (%) 

Miera obťažnosti 

za SR 

01. 3 Vyvodenie súvislostí z textu 75,1 ľahká 

02. 3 Vyvodenie súvislostí z textu 62,6 ľahká 

03. 2 Určenie obrazného pomenovania 68,1 ľahká 

04. 1 Analýza vetných členov 54,0 stredne obťažná 

05. 1 Skloňovanie životných substantív 43,9 stredne obťažná 

06. 1/3 Písanie vlastných podstatných mien 32,0 obťažná 

07. 1 Určenie synonyma 66.4 ľahká 

08. 3 Vyvodenie súvislostí z textu 79,3 ľahká 

09. 3  Vyvodenie súvislostí z textu 66,1 ľahká 

10. 3  Vyvodenie súvislostí z textu 66,0 ľahká 

11. 2 Analýza textu zo žánrového hľadiska 75,1 ľahká 

12. 1  Určenie číslovky 31,8 obťažná 
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13. 1  Určenie pádu podstatného mena 47,4 stredne obťažná 

14. 1 Pravopis čísloviek 21,0 obťažná 

15. 3 Vyvodenie súvislostí z textu 49,0 stredne obťažná 

16. 3  Vyvodenie súvislostí z textu 75,7 ľahká 

17. 3 Vyvodenie súvislostí z textu 73,8 ľahká 

18. 2/3 Interpretácia obrazného pomenovania 76,2 ľahká 

19. 1 Analýza slovných druhov 70,4 ľahká 

20. 1 Slovesné tvary 70,1 ľahká 

21. 1 Stupňovanie prísloviek 50,9 stredne obťažná 

22. 1 Analýza komunikačného aktu 55,6 stredne obťažná 

23. 1 Správne používanie jazyka v praxi 39,2 obťažná 

24. 2  Určenie personifikácie 85,5  veľmi ľahká 

25. 1 
Aplikácia vedomostí o vybraných       
slovách 

65,4 ľahká 

26. 1  Písanie i/í/y/ý 63,4 ľahká 

27. 2  Určenie hlavnej myšlienky bájky 72,1 ľahká 

28. 1 
Identifikácia pomnožných podstatných 
mien 

34,2 obťažná 

29. 1  Dynamika združených pomenovaní 63,6 ľahká 

30. 2  Analýza literárnych pojmov 72,0 ľahká 

 

Vysvetlivky: 

Zameranie úloh     –  1 jazyk 

   2 literatúra 

   3 čítanie s porozumením 
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Ukážka vyplnených žiackych odpoveďových hárkov  

 

 


