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Výsledky a analýza priemernej úspešnosti  

testovaných žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

v jednotlivých testových úlohách 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra má podľa štátneho vzdelávacieho programu 

medzi vyučovacími jazykmi špecifické postavenie, pre žiakov s vyučovacím jazykom 

maďarským je druhým cieľovým jazykom. Učebný obsah, vzdelávacie štandardy aj vyučovacie 

metódy sú postavené na princípoch vyučovania cudzích jazykov, podstatou predmetu je teda 

komunikácia a funkčné využitie jazyka vo všednom živote. 

Obsah učebného predmetu tvoria 3 zložky: 

 komunikácia a sloh – je dominantnou, pretože komunikácia je cieľom, obsahom 

aj prostriedkom osvojovania si slovenského jazyka. Zahŕňa v sebe hovorenie, počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením a tvorbu ústnych a písomných prejavov.  

 jazyková komunikácia – je zameraná na osvojenie si a praktické využívanie jazykových 

prostriedkov (lexikálnych jednotiek a gramatických javov) potrebných na komunikáciu. 

 literárna komunikácia zahrňujúca čítanie a interpretáciu slovenských literárnych textov. 

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho 

programu pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, nižšie stredné vzdelávanie. 

Overoval vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov pri výstupe z nižšieho stredného 

vzdelávacieho stupňa s predpokladom pokročilej a vyššej úrovne ovládania slovenského 

jazyka. Pozostával z 30 úloh (20 uzavretých a 10 otvorených) – 24 úloh sa viazalo  

na spoločné obsahy a 6 úloh bolo voľných (nekontextových). Na vypracovanie testu mali žiaci 

70 minút. 

Test mal 2 vzájomne ekvivalentné formy (1155 a 9009), bol zložený z nasledujúcich častí: 

I. časť – Počúvanie s porozumením – obsahovala 2 nahrávky, 

II. časť – Čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia – zostavená z 20 úloh, 

z ktorých 14 sa viazalo na 2 ukážky. 

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL) riešilo 2 499 žiakov zo škôl 

s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) s celkovou úspešnosťou 59,5 %. Na základe 

koeficientu reliability (r = 0,891) môžeme konštatovať, že test dosiahol vysokú hodnotu 

spoľahlivosti. Z celkového počtu testovaných žiakov bolo z gymnázií s osemročným 

vzdelávacím programom 87 žiakov a zo základných škôl (ZŠ) 2 412 žiakov, čo predstavuje 

96,5 % testovanej populácie žiakov. Všetci žiaci riešili test v papierovej forme. Žiaci 

základných škôl dosiahli samostatne úspešnosť 59,2 % a žiaci 4. ročníka gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom dosiahli samostatne úspešnosť 70,4 %.  

Priemerná úspešnosť žiakov v jednotlivých zložkách bola nasledujúca: 

Testovanie 9 2022 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 

Zložka predmetu 
Priemerná úspešnosť  

testovanej populácie žiakov v % 

Počúvanie s porozumením 64,7 % 

Čítanie s porozumením 61,4 % 

Jazyková komunikácia 53,8 % 

Literárna komunikácia 58,9 % 
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V celoslovenskom meradle mali jednotlivé úlohy rozličné stupne náročnosti – 

podľa percentuálnej hodnoty obťažnosti: 

 veľmi ľahké: pri úspešnosti nad 80 %, 

 ľahké: 60,1 – 80 %, 

 stredne obťažné: 40,1 – 60 %, 

 obťažné: 20,1 – 40 %. 
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Analýza úloh testovej formy 1155 

I. časť testu obsahovala 2 nahrávky a 10 úloh, z toho 4 otvorené vyžadujúce si krátku 

odpoveď. Po druhom vypočutí nahrávky mali žiaci ešte minútu na to, aby dokončili prácu 

s úlohami. Všetky úlohy vzťahujúce sa na nahrávky boli zamerané na počúvanie 

s porozumením, ktoré má ako súčasť zložky komunikácia a sloh kľúčové postavenie 

pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Úlohy boli rôznorodej kognitívnej náročnosti – overovali 

schopnosti žiakov porozumieť,  interpretovať a reprodukovať ústne texty, prejavy.  

1. nahrávka: Každý horár by mal chovať aj včely – rozhovor s horárom, ktorý sa vo voľnom 

čase venuje včelárstvu. Na nahrávku sa vzťahujú úlohy 01 – 05. 

V 1. nahrávke si žiaci vypočuli rozhovor moderátorky s včelárom Viktorom Vlčkom. Nahrávka 

mala formu interview, bola prispôsobená úrovni ovládania slovenského jazyka testovaných 

žiakov.  

 

Uzavretá úloha 01 sa zaraďuje do kognitívnej úrovne zapamätanie s využitím faktických 

poznatkov, ktoré predpokladajú vzájomné spojenie dvoch počutých informácií. Úloha 

testovala schopnosť žiakov vyvodiť súvislosti z počutého textu, pričom vyžadovala využitie 

jednoduchých myšlienkových operácií. Správnu odpoveď uviedlo 69,9 % testovaných žiakov, 

čo znamená, že bola pre testovanú populáciu ľahká. Schopnosť žiakov vyvodiť súvislosti 

na základe počutých informácií je na primeranej úrovni.  

 

Úloha 02 bola otvorená s krátkou odpoveďou a testovala schopnosť žiakov vyvodiť súvislosti 

z počutého textu na kognitívnej úrovni porozumenie s využitím faktických poznatkov. 

S úspešnosťou 82,5 % sa zaraďuje medzi veľmi ľahké a v tohtoročnom teste bola najľahšou 

úlohou. Zároveň sa nám potvrdila skutočnosť, že testovaní žiaci majú schopnosť vyvodzovať 

súvislosti z počutého textu na veľmi dobrej úrovni.  

 

20 



5 

 

Vyvodenie informácie z počutého textu s vyššou kognitívnou náročnosťou, na kognitívnej 

úrovni analýzy s využitím konceptuálnych poznatkov, bolo potrebné v úlohe 03. Žiaci mali 

prepojiť informáciu z názvu ukážky, ktorá v samotnom rozhovore nezaznela s informáciou  

v rozhovore. Úloha bola s úspešnosťou 34,8 % pre žiakov obťažná. 

 

Úloha 04 bola otvorená s tvorbou krátkej odpovede, zaradená do kognitívnej úrovne analýza 

s využitím konceptuálnych poznatkov. Overovala schopnosť žiakov vyvodiť z počutého 

textu logický záver. Vyššia kognitívna náročnosť sa prejavila aj na úspešnosti – 57,6 %, úloha 

bola stredne obťažná. 

 

Uzavretá úloha 05 bola zaradená do kognitívnej úrovne porozumenie s využitím 

konceptuálnych poznatkov. Overovala schopnosti žiakov porozumieť a prepojiť viaceré 

informácie z rôznych častí rozhovoru. Úloha bola ľahká s úspešnosťou 65,7 %. 

 

2. nahrávka: Chlapec a vlk, na nahrávku sa vzťahujú úlohy 06 – 10.  

2. nahrávku predstavoval súvislý umelecký text – úryvok z poviedky. Nahrávka primerane veku 

i jazykovej úrovni žiakov rozpráva dobrodružný príbeh v spomienkach hlavnej postavy. 

Nahrávka má estetický i výchovný charakter. 

 

Uzavretá úloha 06 mala nižšiu kognitívnu úroveň – vyžadovala od žiakov porozumenie celej 

nahrávky, viacerých počutých informácií a pochopenie širších súvislostí medzi 

nimi na kognitívnej úrovni porozumenie s využitím faktických poznatkov. Správnu odpoveď 

uviedlo 65,4 % žiakov, úloha bola pre testovanú populáciu ľahká. Žiaci preukázali dobré 

zručnosti v práci s informáciami a vyvodením súvislostí. 

múdrosť 
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V úlohe 07 mali žiaci identifikovať informáciu, ktorá explicitne odznela v nahrávke. Žiaci ju 

riešili na úrovni porozumenia s využitím konceptuálnych poznatkov s úspešnosťou 62,8 % 

a preukázali schopnosť bez problémov porozumieť jednoznačným faktom vysloveným 

v nahrávke. Úloha bola pre žiakov ľahká, mala u žiakov, ktorí ju vyriešili (t. j. uviedli odpoveď), 

vysokú rozlišovaciu schopnosť – dokázala citlivo rozlíšiť jednotlivé výkonnostné skupiny 

žiakov, teda najviac úspešných od najmenej úspešných. 

 

V úlohe 08 mali žiaci porozumieť informáciám na úrovni konceptuálnych poznatkov 

explicitne uvedeným v nahrávke. Žiaci vedeli z kontextu vyvodiť súvislosti medzi informáciami. 

Správnu odpoveď uviedlo 52,8 % testovanej populácie, úloha bola  stredne obťažná.  

 

Úloha 09 požadovala od žiakov schopnosť analyzovať explicitne uvedené informácie 

na úrovni konceptuálnych poznatkov v počutom texte. 75,9 % žiakov odpovedalo správne, 

úloha bola ľahká.  

 

V úlohe 10 mali žiaci porozumieť informáciám z nahrávky na úrovni konceptuálnych 

poznatkov a následne vyvodiť pravdivé tvrdenie. Overovala schopnosť žiakov vyvodiť záver 

z informácií v nahrávke. Správnu odpoveď uviedlo 66,5 %, úloha bola pre testovanú populáciu 

ľahká. Posledná úloha dokázala citlivo rozlíšiť jednotlivé výkonnostné skupiny žiakov, teda 

najviac úspešných od najmenej úspešných. 

  

vlk 

život 
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II. časť testu obsahovala 2 ukážky, na ktoré sa viazalo 14 úloh (7 na čítanie s porozumením). 

Posledných 6 úloh bolo voľných, pričom súčasťou niektorých zadaní boli aj kratšie texty.   

Úlohy zamerané na čítanie s porozumením, ktoré je spolu s počúvaním s porozumením 

súčasťou zložky komunikácia a sloh, dominantnej pri vyučovaní cudzích jazykov, overovali 

rovnako na rôznych kognitívnych úrovniach schopnosti žiakov porozumieť,  interpretovať 

a reprodukovať písané texty. Kompetencia čítať s porozumením má dosah na každodenný 

život žiakov, prostredníctvom nej si môžu prehlbovať svoje vedomosti – na to im nestačí 

len vedieť čítať, ale musia porozumieť obsahu. 

Súčasťou zložky jazyková komunikácia sú úlohy overujúce schopnosť využívať jazykové 

prostriedky, správne sa vyjadrovať v spisovnej slovenčine či vhodne vyberať slová. 

Nie sú od ostatných častí testu izolované, práve naopak, tvoria jeho integrálnu súčasť – 

vyžadujú od žiakov prácu s textom, často sa prelínajú s ostatnými zložkami predmetu.  

Literárna komunikácia zahŕňa čítanie a interpretáciu slovenských literárnych textov. Úlohy 

overujú schopnosť analýzy literárnych textov, vedomosti z oblasti literárnych druhov a žánrov. 

Súčasne žiaci využívajú mnohé zručnosti získané v predmete maďarský jazyk a literatúra. 

 

Ukážka 1, na ukážku sa vzťahujú úlohy 11 – 17. 

 

Ukážka 1 patrí k súvislým umeleckým textom. Úryvok z poviedky Daniela Heviera je primeraný 

veku i jazykovej úrovni žiakov.  

Úlohy 11, 12 a 13 testovali čítanie s porozumením. 
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V úlohe 11 mali žiaci porozumieť explicitnej informácii o túžbe rozprávača príbehu na úrovni 

faktických poznatkov na kognitívne nižšej úrovni. Dosiahli úspešnosť 66,3 %, úloha bola  

pre testovaných žiakov ľahká.  

 

V úlohe 12 mali žiaci porozumieť explicitne uvedeným informáciám na úrovni konceptuálnych 

poznatkov. Na kognitívne vyššej úrovni – analýzou celej ukážky s dôrazom na vzťahy v texte 

– mali určiť, ktoré tvrdenie o chlapcovi z ukážky vyplýva. Úloha bola s úspešnosťou  51,5 % 

pre testovanú populáciu žiakov stredne obťažná. 

 

Úloha 13 sa zameriavala na interpretáciu myšlienkového obsahu posledného odseku ukážky. 

Úloha sa radí do dimenzie analýzy na úrovni konceptuálnych poznatkov. Žiaci dosiahli 

úspešnosť 51,9 %, úloha bola pre nich stredne obťažná.  

 

Úloha 14 testovala jazykovú komunikáciu. Žiaci mali určiť spôsob, ktorým vznikla príslovka 

z ukážky. Museli si uvedomiť, že ide o odvodené slovo dlho, ktoré vzniklo pomocou prípony 

-o od prídavného mena dlhý. Úloha sa radí do kognitívnej úrovne aplikácia s využitím 

faktických poznatkov. Správnu odpoveď uviedlo 48,2 % žiakov, úloha bola stredne obťažná. 
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Úloha 15 bola zameraná na literárnu komunikáciu. V tejto aplikačnej úlohe s využitím 

faktických poznatkov žiaci museli správne identifikovať použitý umelecký prostriedok 

v kontexte celej vety. Testovaní žiaci dosiahli úspešnosť 60,7 %, úloha bola ľahká.  

 

V úlohe 16 zameranej na jazykovú komunikáciu mali žiaci aplikovať na úrovni 

konceptuálnych poznatkov vedomosti o zdrobneninách. Úlohu riešili s  úspešnosťou 

59,2 %, úloha bola pre testovaných žiakov stredne obťažná, mala vysokú rozlišovaciu 

schopnosť – dokázala citlivo rozlíšiť jednotlivé výkonnostné skupiny žiakov. 

 

Otvorená úloha 17 overovala zložku jazyková komunikácia na úrovni faktických poznatkov. 

V úlohe mali žiaci aplikovať vedomosti o stupňovaní prídavných mien a transformovať slovo 

najkrajší z ukážky na prvý stupeň. Celkovo žiaci zvládli úlohu na primeranej úrovni 

s úspešnosťou 64,4 %, úloha bola ľahká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kľúčik 

pekný/krásny 
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Ukážka 2, na ukážku sa vzťahujú úlohy 18 – 24. 

 

Ukážka 2 je nesúvislým publicistickým textom s didaktickým zameraním, primeraná veku 

i jazykovej úrovni žiakov.  

Úlohy 18, 19, 20 a 21 patrili do zložky čítanie s porozumením. 

 

Úloha 18 overovala na úrovni analýzy s využitím konceptuálnych poznatkov schopnosť 

žiakov integrovať a interpretovať myšlienkové obsahy informácií v čítanom texte. Interpretácia 

textu, najmä po obsahovej stránke, patrí k úlohám náročným – žiaci museli identifikovať 

v ukážke explicitné informácie, spojiť ich s implicitnými informáciami a navzájom ich prepojiť 

a správne interpretovať. S úspešnosťou 67,7 % bola pre nich úloha ľahká. 
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Úlohu 19 sa radí do kognitívnej úrovne porozumenie s využitím konceptuálnych poznatkov. 

Úlohou žiakov bolo vyvodiť si informáciu, teda vybrať správne riešenie, na základe analýzy 

časti ukážky a súvislostí z textu. Úloha s úspešnosťou 63,5 % bola ľahká. Schopnosť žiakov 

porozumieť jednotlivým informáciám v texte, vzájomne ich porovnať a následne vyvodiť záver 

je na dobrej úrovni. 

 

Úloha 20 overovala schopnosť porozumenia na úrovni konceptuálnych poznatkov. 

Na základe explicitne uvedených informácií v čítanom texte mali žiaci v tejto záporne 

formulovanej úlohe vyvodiť správne tvrdenie. Správnu odpoveď uviedlo 66,0 % žiakov 

z  celkovej testovanej populácie, úloha bola pre nich ľahká.  

 

Úloha 21 na kognitívnej úrovni analýza s využitím konceptuálnych poznatkov overovala 

prepájanie informácií uvedených v texte s implicitnými informáciami a ich interpretáciu. Žiaci 

riešili úlohu s úspešnosťou 58,5 %, úloha bola stredne obťažná. 

Vo všeobecnosti žiaci zvládli v teste čítanie s porozumením na dobrej úrovni – s celkovou 

úspešnosťou 61,4 %. Preukázali zručnosti v práci s textom, schopnosť získať informácie, 

porozumieť im a pochopiť súvislosti medzi nimi. 
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Úloha 22 bola zameraná na jazykovú komunikáciu zaradená do kognitívnej úrovne aplikácia 

s využitím faktických poznatkov z morfológie. Žiaci mali identifikovať sloveso s určenými 

gramatickými kategóriami. Žiaci zvládli úlohu na dobrej úrovni s úspešnosťou 67,9 %. Úloha 

bola pre nich ľahká. 

 

Otvorená úloha 23 overovala pravopis vlastných obyvateľských podstatných mien na úrovni 

aplikácie faktických poznatkov. S úspešnosťou 34,6 % bola úloha obťažná, dokázala citlivo 

rozlíšiť jednotlivé výkonnostné skupiny žiakov. Zaujímavé je aj zistenie, že viac ako pätina 

testovaných žiakov danú úlohu vynechala, neuviedla žiadnu odpoveď. 

 

Úloha 24 overovala lexikálnu rovinu jazykovej komunikácie na úrovni porozumenie s využitím 

konceptuálnych poznatkov. Žiaci mali vyvodiť opačný význam slova zakázané z ukážky. 

Úlohu riešili s úspešnosťou 51,2 %, pre testovanú populáciu bola stredne obťažná. Aj túto 

úlohu vynechala pätina testovaných žiakov. 

  

Rakúšan 

dovolené 
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Úlohy 25 – 30 sú nekontextové bez spoločného obsahu. 

 

Úloha 25 bola zameraná na zložku jazyková komunikácia na úrovni aplikácie s využitím 

faktických poznatkov. Žiaci mali preukázať schopnosť správne použiť i/í, y/ý a S/s 

na základe aplikácie jednotlivých pravopisných javov. Správnu odpoveď uviedlo 57,6 % žiakov 

z testovanej populácie, úloha bola stredne obťažná. 

 

V aplikačnej úlohe 26 zo zložky jazyková komunikácia mali žiaci na úrovni faktických 

poznatkov identifikovať vo vete nesprávny tvar základnej číslovky. Predpokladom správnej 

odpovede bola vedomosť žiakov o číslovkách a ich schopnosť rozlíšiť tvar akuzatívu 

množného čísla základnej číslovky dva od základného tvaru, zároveň identifikovať gramatickú 

zhodu s tvarom nadradeného podstatného mena torta. Žiaci úlohu zvládli s úspešnosťou 60,6 

%, úloha bola ľahká. 

 

Otvorená úloha 27 overovala tvaroslovnú stránku zložky jazyková komunikácia, bola 

zameraná na analýzu s využitím faktických poznatkov. Žiaci mali transformovať slovné 

spojenie z ukážky na tvar nominatívu množného čísla. Predpokladom správnej odpovede bolo 

ovládanie pravidla o gramatickej zhode nadradeného životného podstatného mena mužského 

rodu a pravopisu pádovej prípony rozvíjajúceho prídavného mena v nominatíve množného 

čísla zakončeného pádovou príponou –í. Úloha bola pre žiakov testovanej populácie náročná, 

riešili ju s úspešnosťou 24,1 %, úloha bola obťažná, najťažšia v teste. Pri preberaní pravopisu 

a gramatickej zhody pri mužských životných podstatných menách v spojení s rozvíjajúcim 

prídavným menom je potrebné žiakom zdôrazňovať, že určujúce je mäkké zakončenie 

mužského životného podstatného mena a na základe kategórie gramatickej zhody rozvíjajúce 

prídavné meno preberá v nominatíve množného čísla mäkkú pádovú príponu -í. Úlohu 

vysokohorskí turisti 
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vynechalo 18,9 %. Neriešenosť, t. j. žiaci neuviedli žiadnu odpoveď, dosiahla 19,2 % 

testovaných žiakov – pri otvorených úlohách s krátkou odpoveďou sme to predpokladali 

vzhľadom na to, že nemali možnosť výberu ako pri uzavretých úlohách. 

 

Otvorená úloha 28 bola zameraná na zložku jazyková komunikácia na úrovni aplikácie 

s využitím faktických poznatkov v oblasti zvukovej roviny jazyka. Žiaci mali identifikovať 

slovo so znelostnou asimiláciou spoluhlásky z. Úloha bola pre testovaných žiakov stredne 

obťažná, dosiahli úspešnosť 52,6 %. U žiakov, ktorí ju vyriešili, mala vysokú rozlišovaciu 

schopnosť – dokázala veľmi citlivo rozlíšiť jednotlivé výkonnostné skupiny žiakov.  

 

Úloha 29 bola zameraná na zložku jazyková komunikácia na úrovni analýzy s využitím 

faktických poznatkov. Žiaci mali preukázať schopnosť identifikovať vo vete vyjadrený 

podmet. Správnu odpoveď uviedlo 55,9 % žiakov, úloha bola stredne obťažná. 

 

Posledná úloha preverovala na úrovni porozumenia konceptuálnu vedomosť žiakov 

z literárnej komunikácie. V úlohe mali žiaci na základe ukážky identifikovať pranostiku. 

Správnu odpoveď uviedlo 56,9 % testovaných žiakov, úloha bola stredne obťažná. 
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