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Úvod 

V rámci študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii absolvujú 
študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v obidvoch stupňoch štúdia dovedna 
tri typy pedagogických praxí; prvú v bakalárskom stupni štúdia a ďalšie dve v magisterskom stupni 
štúdia. Kým prvá pedagogická prax je zameraná výlučne na hospitačnú činnosť, a to na pozorovanie a 
následnú analýzu, reflexiu a interpretáciu edukačného procesu realizovaného rôznymi učiteľmi na 
rôznych vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, počas druhej pedagogickej praxe 
študenti 1. ročníka magisterského štúdia popri prevažujúcej hospitačnej činnosti prebiehajúcej výlučne 
na hodinách slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách realizujú prvýkrát počas 
svojho štúdia už aj vlastnú výučbu tohto predmetu, pričom práve vlastná vyučovacia činnosť študenta 
výrazne dominuje pri realizácii poslednej, 3. pedagogickej praxe v 2. ročníku magisterského štúdia. 
Obidve pedagogické praxe realizované v magisterskom stupni štúdia sú veľmi dôležitou súčasťou 
prípravy študentov slovenského jazyka a literatúry na každodennú prácu učiteľa tohto predmetu v 
nižšom aj vyššom sekundárnom vzdelávaní, ich zameranie však neumožňuje, aby sa študenti v 
dostatočnej miere zoznámili aj s povinnosťami a činnosťami učiteľa slovenského jazyka a literatúry 
súvisiacimi napríklad s prípravou žiakov na celoštátne zisťovanie a overovanie ich vedomostí a 
zručností na výstupe z primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania či s podnecovaním 
a rozvíjaním záujmu žiakov o slovenský jazyk a literatúru prostredníctvom ich zapájania do rôznych 
mimovyučovacích aktivít. 

S cieľom skvalitniť praktickú prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry a obohatiť ju aj o 
uvedené oblasti ich budúceho pôsobenia v základných a stredných školách sa Katedra slovenského 
jazyka a literatúry PdF UK rozhodla zapojiť do projektu ESF č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy 
budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, 
jazykov a umeleckých vied návrhmi pedagogických stáží určených pre študentov magisterského stupňa 
štúdia, ktoré sú zamerané na celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a 4. 
ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom zo slovenského jazyka a literatúry 
(Testovanie 5 a Testovanie 9), na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, olympiádu zo 
slovenského jazyka a literatúry, recitačné súťaže a na školský časopis a rozhlas. 

Publikácia Testovanie 5 a Testovanie 9. Metodika stáže predstavuje celoslovenské testovanie 
vedomostí a zručností žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom zo slovenského jazyka a literatúry so zreteľom na posilnenie praktickej 
prípravy študentov slovenského jazyka a literatúry na učiteľské povolanie prostredníctvom 
krátkodobej stáže v cvičnej škole. Zameriava sa na ciele a obsahové zameranie Testovania 5 a 
Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry, na špecifikáciu testov z hľadiska ich formy a obsahu, 
ako aj na analýzu dosiahnutých výsledkov žiakov, na identifikáciu problémových typov úloh a na návrhy 
odporúčaní, ako zefektívniť výučbu slovenského jazyka a literatúry v tých oblastiach, v ktorých žiaci 
nedosahujú želateľné výsledky.  

Publikácia ďalej sprostredkúva základné informácie o stáži zameranej na Testovanie 5 a 
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry určenej pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského 
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stupňa štúdia a obsahuje aj základné informácie a pokyny pre cvičných učiteľov (mentorov) a študentov 
(stážistov). 

 



8 

 

1 Testovanie 5 a Testovanie 9 zo slovenského jazyka 
a literatúry 

Národné meranie úrovne žiackych vedomostí a zručností nadobudnutých počas primárneho 
a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa realizujte prostredníctvom testovania žiakov zo slovenského 
jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z matematiky (realizované v slovenskom 
a maďarskom jazyku) v 5. ročníku základných škôl (Testovanie 5) a zo slovenského jazyka a literatúry, 
slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a 
literatúry a z matematiky v 9. ročníku základných škôl a v 4. ročníku gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom (Testovanie 9). Podľa informácií zverejnených na oficiálnej stránke 
Národného ústavu certifikovaných meraní (www.nucem.sk), ktorý zabezpečuje realizáciu týchto 
testovaní, testy využívané pri celoslovenskom Testovaní 5 a Testovaní 9 zo slovenského jazyka 
a literatúry rešpektujú vzdelávacie štandardy stanovené a zverejnené pre tento vyučovací predmet na 
webových stránkach Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave v inovovaných štátnych vzdelávacích 
programoch pre 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ a pre gymnáziá s 8-ročným vzdelávacím programom. Keďže 
ide o štandardizované testy relatívneho výkonu (tzv. NR testy – norm-referenced), rozlišujúce žiakov 
podľa ich výkonov v konkrétnom teste, ich cieľom nie je pokryť celý rozsah učiva vyučovacieho 
predmetu. Výsledky testov poskytujú školám informácie o preverovaných vedomostiach 
a zručnostiach ich žiakov po prechode na nižšie sekundárne vzdelávanie (Testovanie 5) a pri výstupe z 
nižšieho sekundárneho vzdelávania (Testovanie 9), a to na základe porovnania ich výkonu s výkonom 
iných testovaných žiakov vzdelávajúcich sa na Slovensku. Úspešnosť konkrétneho žiaka sa hodnotí 
nielen percentuálne, ale aj (či najmä) na základe percentilu, ktorý určuje percento žiakov s horším 
alebo rovnakým výsledkom, ako dosiahol konkrétny žiak. Napríklad ak by žiak dosiahol priemernú 
úspešnosť v teste na úrovni 50 %, pričom percentil by bol 80, znamenalo by to, že až 80 % žiakov 
dosiahlo v teste horší alebo rovnaký výsledok ako uvedený žiak, čiže aj napriek nižšej priemernej 
úspešnosti tohto žiaka by bolo možné zaradiť ho k žiakom s celkovo najlepšími nameranými výsledkami 
v danom teste.  

NÚCEM okrem individuálnych výsledkov žiakov, ktoré poskytuje jednotlivým školám, každoročne 
zverejňuje aj štatistické analýzy a výsledky testovaní v jednotlivých krajoch a okresoch. Rozdielne 
výsledky v jednotlivých regiónoch, ako aj v jednotlivých školách je však nevyhnutné vnímať a 
interpretovať na základe ich štatistickej významnosti a až po zohľadnení relevantných štatistických 
údajov, akými sú napríklad percentuálne zastúpenie žiakov pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením. Práve v snahe predísť 
nekorektnému a necitlivému porovnávaniu jednotlivých škôl NÚCEM už nezverejňuje výsledky 
konkrétnych škôl v celoslovenskom testovaní, napriek tomu však verejnosť ešte stále má možnosť 
dostať sa k porovnaniu výsledkov jednotlivých škôl v Testovaní 9 v rokoch 2011/2012 – 2018/2019 
prostredníctvom linku https://vysledky.nucem.sk/, ako aj k výsledkom jednotlivých škôl v Testovaní 5 
a Testovaní 9 zverejneným na webových stránkach mimovládnej neziskovej organizácie INEKO 
(https://skoly.ineko.sk/rebricky) alebo na webových stránkach viacerých škôl (prípadne ich 
zriaďovateľov), na ktorých sú prezentované výsledky žiakov konkrétnej školy v celoslovenských 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_pv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_pv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/sjl_nsv_2014.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/slovensky_jazyk_a_literatura_g_8_r_.pdf
https://vysledky.nucem.sk/
https://skoly.ineko.sk/rebricky
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testovaniach v porovnaní s celoslovenským priemerom. Výsledky Testovania 5 a Testovania 9 sú tak 
verejnosťou často vnímané aj ako meradlo kvality vyučovacieho procesu v danej škole, hoci 
porovnávanie škôl bez zohľadnenia sociálnej skladby ich žiakov nemožno považovať za správne, na čo 
upozorňujú nielen samotní učitelia základných škôl, ale odborníci z oblasti pedagogiky (napr. Kaščák, 
2019). Aj napriek uvedeným skutočnostiam však výsledky Testovania 5 a Testovania 9 môžu byť využité 
rodičmi ako jedno z rozhodujúcich kritérií výberu konkrétnej školy pre ich dieťa, čo je, pochopiteľne, aj 
dôvodom, prečo sa aj od učiteľov slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základných škôl 
a v príslušných ročníkoch 8-ročných gymnázií očakáva a často aj vyžaduje, aby pripravili svojich žiakov 
na celoslovenské testovanie ich vedomostí a zručností čo najlepšie.  

V tejto súvislosti považujeme za dôležité, aby sa aj študenti Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského počas svojej pregraduálnej prípravy v rámci študijného programu učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii ako budúci učitelia tohto predmetu detailnejšie oboznámili s formou a 
obsahovým zameraním štandardizovaných testov zo slovenského jazyka a literatúry, aby získali 
praktické skúsenosti s prípravou žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9 aj so samotnou realizáciou 
testovania, ako aj skúsenosti s analýzou a vyhodnocovaním výsledkov testovania v konkrétnej cvičnej 
škole a s formulovaním odporúčaní a návrhov aktivít (cvičení, testových úloh) prispievajúcich 
k rozvíjaniu a fixovaniu jazykových, literárnych a čitateľských kompetencií, vedomostí a zručností 
žiakov, ako aj k rozvíjaniu ich vyšších myšlienkových procesov a metakognitívnych stratégií. 

 

1.1 Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry 

Prvé celoslovenské testovanie Testovanie 5, ktorého prípravu a realizáciu zabezpečuje každoročne 
NÚCEM, sa podľa informácií uvedených na webovej stránke tohto ústavu uskutočnilo po 
predchádzajúcich pilotných testovaniach realizovaných v rokoch 2012 – 2014 v novembri roku 2015, 
pričom medzi testovanými žiakmi bola len vybraná vzorka žiakov so zdravotným znevýhodnením. Od 
roku 2016 sa Testovania 5 zúčastňujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci 
so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Posledným testovaním 
piatakov, ktoré sa uskutočnilo pred prepuknutím koronavírusovej pandémie, bolo Testovanie 5 v roku 
2019, t. j. v školskom roku 2019/2020. V školskom roku 2020/2021 bolo Testovanie 5 z dôvodu 
uzavretia škôl zrušené. NÚCEM však ponúkol školám možnosť zúčastniť sa elektronického testovania 
žiakov v máji 2021, ktoré má učiteľom poskytnúť cennú spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností 
žiakov nadobudnutých počas dištančného vzdelávania, aby sa ihneď po návrate žiakov do škôl mohli 
zamerať na vyrovnávanie zistených rozdielov v ich vedomostnej úrovni. 

1.1.1 Ciele Testovania 5 zo slovenského jazyka a literatúry 

Podľa informácií uvedených na webovej stránke NÚCEM-u Testovanie 5 slúži na 

- získanie objektívnych informácií o výkone žiakov vstupujúcich na 2. stupeň ZŠ (overenie 
úrovne ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať získané poznatky v praktických úlohách 
a logicky myslieť) a 

- sprostredkovanie spätnej väzby a komplexnejšieho obrazu o vedomostiach a zručnostiach 
žiakov školám, decíznej sfére aj širokej odbornej verejnosti,  

pričom informácie získané v rámci Testovania 5 majú prispieť ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/o-testovani-5
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/o-testovani-5
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Testom zo slovenského jazyka a literatúry sa v rámci celoslovenského Testovania 5 overujú 
„základné jazykové, literárne a čitateľské schopnosti, zručnosti a vedomosti, ktorými by mali žiaci 
disponovať pri prechode z 1. na 2. stupeň ZŠ“ (Testovanie 5 2019. Priebeh, výsledky a analýzy, 2020, s. 
21), t. j. po ukončení 4. ročníka ZŠ. Testovanie sa síce realizuje až v 5. ročníku ZŠ, a to v novembri, teda 
takmer tri mesiace od začiatku školského roka, zodpovednosť za výsledky žiakov by však, pochopiteľne, 
nemali niesť učitelia slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, ale učitelia na primárnom stupni 
vzdelávania. Hoci výsledky testovaných žiakov 5. ročníka neprinášajú učiteľom na 2. stupni ZŠ 
informácie o úspešnosti vlastnej výučby, sprostredkúvajú im cenné informácie o úrovni vedomostí 
a zručností žiakov pri ich prechode na nižšie sekundárne vzdelávanie. NÚCEM totiž zasiela do škôl aj 
dokument s výsledkami žiakov danej školy v jednotlivých testových položkách porovnanými 
s celoslovenským priemerom, pričom od roku 2019 školám poskytuje aj ďalší výsledkový dokument, 
a to dokument s analýzami všetkých testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry (Testovanie 5 
2019. Analýza testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry). Na základe poskytnutých informácií 
si tak učitelia môžu aktualizovať ciele svojej výučby aj so zreteľom na potrebu rozvoja tých kľúčových 
a predmetových kompetencií, pri ktorých ich žiaci nedosiahli očakávanú úroveň výkonu.  

1.1.2 Charakteristika testov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 5 

Testy zo slovenského jazyka a literatúry overujú vedomosti a zručnosti, ktorými by žiaci mali 
disponovať po ukončení 4. ročníka ZŠ. Počas 60 minút žiaci 5. ročníka ZŠ riešia 30 testových úloh, z nich 
je 20 uzavretých s výberom odpovede zo 4 možností a 10 otvorených s tvorbou krátkej odpovede. 21 
testových položiek sa pritom vzťahuje na ukážky (7 položiek na každú z 3 ukážok) a 9 položiek je voľných 
(niektoré z nich sa vzťahujú na kratšie texty). V ukážkach sa využívajú rozmanité typy textov primerané 
pre žiakov daného ročníka (súvislé aj nesúvislé, autentické aj upravené, vecné aj umelecké). 

Z hľadiska obsahu sa testové položky zameriavajú na štyri oblasti, a to na 
1. jazyk a komunikáciu,  
2. komunikáciu a sloh,  
3. čítanie a literatúru a  
4. čítanie s porozumením (čitateľskú gramotnosť). 

Najväčšie zastúpenie v testoch majú v rokoch 2015 – 2019 položky z oblastí jazyk a komunikácia 
(30 % – 36,7 %) a čítanie s porozumením (čitateľská gramotnosť) (33 % – 40 %). Prevahu postupne 
nadobúda preverovanie konceptuálnych poznatkov nad preverovaním faktických poznatkov 
a z kognitívnych procesov sa najväčšia pozornosť sústreďuje na porozumenie a aplikáciu, pričom 
postupne sa posilňuje aj zastúpenie analýzy a, naopak, znižuje sa percentuálne zastúpenie položiek 
vyžadujúcich si využívanie kognitívneho procesu najnižšej úrovne, t. j. zapamätania. V testoch 
Tetovania 5 sa v podstate nepreverujú najvyššie kognitívne procesy (hodnotenie a tvorenie) alebo len 
okrajovo; iba v dvoch testovaniach (v r. 2017 a 2018) bolo využité aj hodnotenie, v obidvoch prípadoch 
však jeho zastúpenie v testových položkách bolo len na úrovni 3,3 %. 

1.1.3  Analýza výsledkov Testovania 5 v rokoch 2015 – 2019 

Pri analýze výsledkov Testovania 5 v školských rokoch 2015/2016 – 2019/2020 vychádzame z 
výsledkov oficiálne zverejnených na webovej stránke NÚCEM-u v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
Priemerná úspešnosť žiakov v uvedenom období sa výraznejšie nemenila (66,6 %, 63,1 %, 62,8 %, 58,4 
%, 64,8 %). Z jednotlivých oblastí sa žiakom najviac darilo v testových položkách zameraných na čítanie 
s porozumením a literárnu výchovu. Menej úspešní boli v slohovej a jazykovej zložke, čo potvrdzuje aj 

https://www.nucem.sk/dl/4721/Sprava%20T5%202019%20priebeh%2C%20vysledky%20a%20analyzy.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4653/T5_2019_analyza_uloh_SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4653/T5_2019_analyza_uloh_SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2878/SPRAVA_T5_2015_na_zverejnenie.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2852/Spr%C3%A1va_T5-2016_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4038/Testovanie%205-2017%20(Priebeh%2C%20v%C3%BDsledky%20a%20anal%C3%BDzy).pdf
https://www.nucem.sk/dl/4361/Spr%C3%A1va%20T5%202018%205.4.2018%20-%20final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4721/Sprava%20T5%202019%20priebeh%2C%20vysledky%20a%20analyzy.pdf
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pravidelné väčšie zastúpenie stredne obťažných a obťažných testových položiek zameraných práve na 
tieto oblasti v porovnaní s ich menším zastúpením vo zvyšných dvoch oblastiach. 

V posledných dvoch rokoch (2018, 2019), v ktorých sa testovanie realizovalo, je badateľný mierny 
pokles priemernej úspešnosti žiakov pri riešení úloh vyžadujúcich si konceptuálne vedomosti a úloh 
zameraných na analýzu, resp. aj aplikáciu a hodnotenie, teda na vyššie kognitívne procesy. Žiaci mali 
vo všeobecnosti problémy s aplikáciou teoretických poznatkov, pričom celkovo možno konštatovať, že 
ťažkosti im spôsobovalo prepájanie viacerých myšlienkových operácií. Nedostatky sa prejavili napríklad 
pri aplikácii teoretických poznatkov o  

- slovných druhoch (napr. pri odlišovaní ohybných a neohybných slovných druhov, určovaní 
gramatických kategórií ohybných slovných druhov, skloňovaní zámen),  

- slohových útvaroch, 
- kľúčových slovách textu,  

ako aj pri vysvetľovaní  

- preneseného významu či ustáleného slovného spojenia.  

Na základe uvedených zistení sa medzi odporúčaniami, ako skvalitniť vyučovanie slovenského 
jazyka a literatúry, opakovane objavuje požiadavka rozvíjať u žiakov analytické myšlienkové procesy a 
metakognitívne stratégie prostredníctvom práce s rozmanitými typmi textov, ďalej požiadavka neučiť 
faktické poznatky z jazykovo-slohovej a literárnej zložky predmetu izolovane, ale komplexne, 
uplatňujúc vnútrozložkovú aj medzizložkovú integráciu, a precvičovať ich v praktických komunikačných 
činnostiach.  

Všeobecne sformulované tvrdenia súvisiace s hodnotením priemerných výsledkov žiakov 
v testovaní a z nich vyplývajúce všeobecné odporúčania na skvalitnenie výučby slovenského jazyka 
a literatúry by však nemali zmysel bez detailnejšej analýzy konkrétnych testových úloh, s ktorými mali 
žiaci najväčšie ťažkosti. Do pozornosti študentov slovenského jazyka a literatúry preto odporúčame 
nielen dokumenty venované priebehu, výsledkom a analýzam Testovania 5, ktoré každoročne 
zverejňuje NÚCEM na svojej webovej stránke, ale najmä výsledkový dokument s analýzou 
a interpretáciu údajov nameraných pri každej z 30 testových úloh, ktorý NÚCEM prvýkrát vytvoril a 
sprístupnil verejnosti na svojej webovej stránke po Testovaní 5 v roku 2019. Ide o dokument Testovanie 
5 2019. Analýza testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom je každá testová úloha 
charakterizovaná z hľadiska obsahového zamerania, dimenzie poznatkov aj kognitívnych procesov, 
v prípade stredne obťažných a obťažných úloh sa uvádzajú aj informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich 
nesprávnych odpovediach v danej testovej položke a pri niektorých úlohách aj údaje o úspešnosti ich 
riešenia zdravotne znevýhodnenými žiakmi a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Najmä pri analýze stredne obťažných a obťažných úloh považujeme za veľmi dôležité, aby si 
študenti slovenského jazyka a literatúry uvedomili, v čom môže spočívať ich náročnosť pre žiaka. 
Zároveň práve analýza týchto testových úloh ich dovedie aj k uvedomeniu si nesúladu medzi 
niektorými typmi testových úloh, ktorými sa preverujú vedomosti piatakov, a oficiálne deklarovaným 
komunikačno-zážitkovým modelom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v našich základných 
školách (najmä na 1. stupni). Ak ako učitelia slovenského jazyka a literatúry budú chcieť zvýšiť 
úspešnosť svojich žiakov v testovaní, budú sa musieť sústrediť nielen na to, aby im ponúkali čo najviac 
príležitostí prirodzene a zmysluplne aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky z jazykovej zložky 
predmetu v komunikačných situáciách simulujúcich reálne životné situácie, efektívne tak rozvíjajúc ich 
komunikačné zručnosti, ale aj na viac-menej mechanický nácvik určovania slovných druhov 

https://www.nucem.sk/dl/4653/T5_2019_analyza_uloh_SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4653/T5_2019_analyza_uloh_SJL.pdf
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a gramatických kategórií slov vo vete, na nácvik algoritmov riešenia úloh vyskytujúcich sa v testoch, 
ako aj na nácvik vypĺňania testov s výberom odpovede z viacerých možností, s ktorými žiaci 5. ročníka 
nemusia mať ešte dostatok skúseností. Na druhej strane je tiež dôležité, aby si študenti ako budúci 
učitelia uvedomili, že hodiny slovenského jazyka a literatúry by sa nemali zmeniť na hodiny príprav na 
testovanie. Učitelia by totiž primárne mali napĺňať vzdelávacie štandardy stanovené v ŠVP, nie 
„štandardy“ nastavené inštitúciou zabezpečujúcou celoslovenské testovanie, inak v našich školách 
hrozí riziko uplatňovania dvojitého kurikula, na ktoré v súvislosti s celoslovenským testovaním žiakov 
opakovane upozorňujú učitelia z praxe aj odborníci z oblasti pedagogiky (pozri napr. Kaščák, 
2019; Kaščák a kol., 2021). 

 

1.2 Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa pod názvom Testovanie 9 realizuje až od 
školského roka 2015/2016 (dovtedy Monitor 9). Od školského roka 2018/2019 sú do Testovania 9 
zapojení okrem žiakov 9. ročníka ZŠ aj žiaci 4. ročníka 8-ročných gymnázií, teda všetci žiaci ukončujúci 
nižšie sekundárne vzdelávanie bez ohľadu na typ školy, v ktorej sa vzdelávajú. 

Vzhľadom na opatrenia zamerané na zabránenie šíreniu nového koronavírusu, ktorých súčasťou 
bolo aj uzatvorenie škôl a ich prechod na dištančné vzdelávanie, bolo Testovanie 9 v školskom roku 
2019/2020 zrušené a v školskom roku 2020/2021 bolo z rovnakých dôvodov preložené až na jún 2021, 
pričom sa nerealizovalo celoplošne, ale len na reprezentatívnej vzorke viac než 12-tisíc žiakov zo 476 
škôl (https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021).  

V období dištančného vzdelávania NÚCEM ponúkol školám v obidvoch školských rokoch, ktoré 
boli výrazne zasiahnuté protipandemickými opatreniami, možnosť prihlásiť sa a zapojiť sa do 
elektronických testovaní nazvaných JAR 2020 (apríl – jún 2020), ZIMA 2021 (február – marec 2021) a 
JAR 2021 (apríl – jún 2021), pričom po ich vyhodnotení poskytol zapojeným školám výsledky ich žiakov 
a zároveň im sprístupnil aj znenia riešených úloh spolu so správnymi odpoveďami. NÚCEM tak dal 
učiteľom žiakov zapojených do e-testovania možnosť analyzovať spolu so žiakmi ich odpovede na 
jednotlivé testové úlohy, identifikovať problémové javy a oblasti, v ktorých sa u nich prejavilo najviac 
nedostatkov, zistiť rozdiely vo výsledkoch jednotlivých žiakov a navrhnúť odporúčania, ako zistené 
rozdiely v úrovni žiackych vedomostí a zručností osvojených počas dištančnej formy vzdelávania 
vyrovnať alebo ako nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov prehĺbiť a na želateľnej úrovni 
stabilizovať. 

1.2.1  Ciele Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry 

Podľa informácií uvedených na webovej stránke NÚCEM-u Testovanie 9 slúži na  

- porovnanie výkonov žiakov v testoch a získanie obrazu o ich výkonoch pri výstupe z nižšieho 
sekundárneho vzdelávania, pričom výsledok žiaka v teste slúži aj ako podklad na prijímacie skúšky na 
strednú školu,  

- poskytnutie spätnej väzby a komplexnejšieho obrazu o testovaných predmetoch školám, 
ktorým môže pomôcť pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu. 

Test zo slovenského jazyka a literatúry overuje vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov zo 
slovenského jazyka a literatúry a z čítania s porozumením, ktoré nadobudli počas nižšieho 
sekundárneho vzdelávania. Testovanie 9 však poskytuje učiteľom slovenského jazyka a literatúry 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/o-testovani-9
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vyučujúcim na tomto stupni vzdelávania nielen informácie o úrovni výkonu žiakov, ale (na rozdiel od 
Testovania 5) aj rámcové informácie o úspešnosti ich vlastnej výučby.  

NÚCEM, ktorý zabezpečuje realizáciu Testovania 9, od roku 2019 zverejňuje na svojej webovej 
stránke okrem každoročnej správy o priebehu a výsledkoch testovania aj ďalší výsledkový dokument, 
a to dokument s analýzami všetkých testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry. Navyše 
poskytuje školám aj dokument s výsledkami žiakov danej školy v jednotlivých testových položkách v 
porovnaní s celoslovenským priemerom. Na základe všetkých týchto informácií učitelia slovenského 
jazyka a literatúry môžu vo svojej ďalšej výučbe cielene podporovať rozvoj tých kľúčových 
a predmetových kompetencií, v ktorých žiaci na základe výsledkov testovania nedosahujú očakávanú, 
resp. požadovanú úroveň.  

1.2.2  Charakteristika testov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 

Testy zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 overujú vedomosti a zručnosti, ktorými žiaci 
disponujú pri výstupe z nižšieho sekundárneho vzdelávania. V školskom roku 2018/2019 sa pôvodný 
počet testových položiek zvýšil z 25 na 30. K zatvoreným otázkam s výberom zo štyroch možností, 
ktorých je v teste 20, pribudlo 10 otvorených otázok s tvorbou krátkej odpovede a v súvislosti so 
zvýšením počtu testových položiek sa predĺžilo aj trvanie testu zo 60 na 70 minút. 21 testových 
položiek sa vzťahuje na 3 ukážky, 9 položiek je voľných, pričom niektoré z nich sa vzťahujú na kratšie 
texty. V ukážkach sa využívajú rozmanité typy textov primerané pre žiakov daného ročníka (súvislé aj 
nesúvislé, autentické aj upravené, vecné aj umelecké). 

Z hľadiska obsahu sa testové položky zameriavajú na 3 oblasti, a to na 

- jazyk a komunikáciu, 
- literatúru a 
- čítanie s porozumením. 

Najväčšie zastúpenie v testoch majú v rokoch 2016 – 2019 (t. j. v školských rokoch 2015/2016 – 
2018/2019) položky vzťahujúce sa na jazykovú zložku (36 % – 53 %) a na čítanie s porozumením (28 % 
– 40 %), najnižšie zastúpenie má literárna zložka (20 % – 28 %). Testy preverujú tak faktické, ako aj 
konceptuálne poznatky žiakov, pričom testové úlohy sú zamerané na kognitívne procesy na úrovni 
porozumenia, aplikácie, analýzy a hodnotenia; najnižšia úroveň (zapamätanie) a najvyššia úroveň 
(tvorenie) v testoch nie sú zastúpené. 

1.2.3  Analýza výsledkov Testovania 9 v rokoch 2016 – 2019 

Pri analýze výsledkov Testovania 9 v školských rokoch 2015/2016 – 2018/2019 vychádzame z 
výsledkov uvedených v správach oficiálne zverejnených na webovej stránke NÚCEM-u v rokoch 2016, 
2017, 2018 a 2019. Priemerná úspešnosť žiakov v Testovaní 9 sa v uvedenom období výraznejšie 
nemenila. Z výsledkov testovaní nevyplýva, že by sa v uvedených rokoch žiakom v niektorej z troch 
testovaných oblastí pravidelne darilo, resp. nedarilo viac ako v iných oblastiach, badateľný nie je ani 
kontinuálny vzostup alebo pokles v priemernej úspešnosti žiakov v niektorej oblasti. Napriek tomu však 
možno konštatovať, že v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi dosiahli žiaci najvyššiu 
úspešnosť v testových položkách zameraných na oblasť literatúry (77,4 % v porovnaní s 56,9 %, 56,2 % 
a 71,5 % v rokoch 2018, 2017 a 2016) a, naopak, najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli v položkách 
zameraných na jazyk a komunikáciu (52,7 % v porovnaní s 65,8 %, 61,4 % a 57,3 % v rokoch 2018, 2017 
a 2016), pričom práve na túto oblasť boli zamerané všetky testové položky vyhodnotené v roku 2019 
ako obťažné a stredne obťažné (s výnimkou jedinej stredne obťažnej položky zameranej na čítanie 

https://www.nucem.sk/dl/4442/T9_2019_SJL_analyza%20testovych%20uloh_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/877/SPRAVA_T_9-2016_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/854/Sprava_T9-2017_09_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4108/Sprava_T9-2018_FIN.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4558/Sprava_T9-2019_FINAL.pdf
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s porozumením). Zo 16 úloh vzťahujúcich sa na oblasť jazyka a komunikácie bolo až 6 vyhodnotených 
ako stredne obťažných a 4 ako obťažné. V porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi boli žiaci v roku 
2019 najúspešnejší pri riešení úloh zameraných na kognitívnu úroveň porozumenia (71,2 % v porovnaní 
s 67,5 %, 59,1 % a 65,8 % v rokoch 2018, 2017 a 2016) a v rokoch 2017 – 2019 dosahovali lepšie 
výsledky v položkách zameraných na porozumenie a aplikáciu v porovnaní s položkami zameranými na 
analýzu a hodnotenie. 

Medzi najčastejšie nedostatky uvedené v spomínaných verejne dostupných dokumentoch 
NÚCEM-u hodnotiacich priebeh a výsledky Testovania 9 v rokoch 2016 – 2019 patria najmä nedostatky 
prejavujúce sa v testových položkách zameraných na jazykovú a literárnu zložku. Ide napríklad 
o nedostatočné vedomosti žiakov o  

- vetných členoch (napr. o nezhodnom prívlastku),  
- slovných druhoch a ich rozdelení (napr. o príslovkách, radových a základných číslovkách, 

časticiach, pomnožných podstatných menách),  
- deklinácii ohybných slovných druhov (napr. o skloňovaní vzoru pani, číslovky tisíc podľa vzoru 

stroj),  
- gramatických kategóriách ohybných slovných druhov (napr. o tvare slovesa 

v podmieňovacom spôsobe v minulom čase či podstatného mena v akuzatíve),  
- správnom vykaní,  
- správnom používaní jazyka (napr. o používaní vetnej príslovky treba v prítomnom čase bez 

spony je, o väzbe slovies chápať a využiť s akuzatívom),  
- slovoslede (napr. o nezvyčajnom slovoslede v umeleckých textoch),  
- pravopise vlastných mien (napr. Nový rok) a radových čísloviek (napr. pred šestnástymi 

narodeninami),  
- literárnych žánroch a druhoch (napr. o druhoch lyriky a ich charakteristických znakoch).  

Medzi odporúčaniami, ako skvalitniť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, sa 
v spomínaných dokumentoch opakuje najmä požiadavka viesť žiakov k samostatnému riešeniu 
zadaných úloh a umožniť im získavanie vedomostí a faktov prostredníctvom vlastnej činnosti. 

Uvedené všeobecne formulované zistenia súvisiace s výsledkami žiakov v testovaní a z nich 
vyplývajúce všeobecné odporúčania na skvalitnenie výučby slovenského jazyka a literatúry by však 
(rovnako ako v prípade Testovania 5) nemali zmysel bez detailnejšej analýzy konkrétnych testových 
úloh, s ktorými mali žiaci najväčšie ťažkosti. Okrem dokumentov venovaných priebehu, výsledkom a 
analýzam Testovania 9 v jednotlivých rokoch, každoročne zverejnených na webovej stránke NÚCEM-
u, bude preto dôležité zabezpečiť, aby si študenti slovenského jazyka a literatúry preštudovali aj 
výsledkový dokument, v ktorom NÚCEM po najbližšom celoplošne realizovanom Testovaní 9 
pravdepodobne poskytne analýzu a interpretáciu údajov nameraných pri každej z 30 testových úloh 
(rovnako ako po Testovaní 5 v roku 2019). Ak pôjde o rovnako štruktúrovaný dokument ako v roku 
2019 pri Testovaní 5, každá testová úloha bude charakterizovaná z hľadiska obsahového zamerania, 
dimenzie poznatkov a kognitívnych procesov a pri stredne obťažných a obťažných testových položkách 
budú uvedené aj informácie o najčastejších nesprávnych odpovediach v danej položke, pričom pri 
niektorých položkách budú sprístupnené aj údaje o úspešnosti ich riešenia žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Na základe analýzy priemernej úspešnosti žiakov v jednotlivých testových úlohách sa študenti 
(stážisti) naučia identifikovať oblasti aj konkrétne javy, ktoré žiaci neovládajú na potrebnej úrovni. 
Najmä pri analýze stredne obťažných a obťažných úloh považujeme za veľmi dôležité, aby si študenti 
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slovenského jazyka a literatúry ako budúci učitelia tohto predmetu uvedomili, v čom môže spočívať ich 
náročnosť pre žiaka, a aby v súlade s týmito zisteniami postupovali pri plánovaní aktivít zameraných na 
odstránenie zistených nedostatkov. Analýza testových úloh – inštrukcií a očakávaných (t. j. správnych) 
odpovedí – spolu s analýzou priemernej úspešnosti žiakov v jednotlivých testových položkách poskytnú 
študentom cenné informácie využiteľné v učiteľskej praxi tak pri sprostredkúvaní nového učebného 
obsahu žiakom, ako aj pri fixácii, klasifikácii, hodnotení a diagnostike vedomostí a zručností žiakov, 
teda pri formulovaní otázok a inštrukcií počas výučby aj pri tvorbe vlastných cvičení a testov. Je 
nevyhnutné, aby si študenti uvedomili potrebu formulovať inštrukcie a otázky presne a vecne správne, 
pretože nevhodne sformulované otázky a inštrukcie učiteľa môžu negatívne ovplyvniť žiakovo 
pochopenie a osvojenie si pojmov, ako aj úspešnosť žiaka pri riešení sporných (t. j. nevhodne 
navrhnutých) testových úloh.  

Pre študentov slovenského jazyka a literatúry v magisterskom stupni vzdelávania, ktorí absolvujú 
pedagogické praxe aj stáže po dlhotrvajúcom období dištančnej výučby v základných školách, bude 
nesmierne dôležité oboznámiť sa aj s výsledkami monitoringu s názvom Dištančné vzdelávanie z 
pohľadu deviatakov, realizovaného NÚCEM-om súčasne s Testovaním 9 v júni 2021, ktoré budú 
zverejnené v septembri 2021. Cieľom monitoringu bolo vyhodnotiť vplyv dištančnej formy výučby na 
aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiakov, poskytnúť rezortu školstva východiská na úpravu 
obsahu vzdelávania budúcich deviatakov, ako aj na kvalitnejšiu prípravu dištančnej, hybridnej prípadne 
inej formy vzdelávania. Informácie o realizovanom monitoringu sú dostupné tu. 

 

  

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021
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2 Charakteristika stáže Testovanie 5/Testovanie 9 

 
Cieľom stáže Testovanie 5/Testovanie 9 je obohatiť komplex kompetencií, vedomostí a zručností 

študentov študujúcich v učiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra v kombinácii o 
nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka a literatúry, ktoré 
súvisia s prípravou žiakov na celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníkov základných škôl 
(Testovanie 5)/9. ročníkov základných škôl a 4. ročníkov 8-ročných gymnázií (Testovanie 9), s jeho 
realizáciou a hodnotením v cvičnej škole, s analýzou testových úloh a výsledkov z predchádzajúcich 
testovaní, s identifikáciou problémových úloh a návrhmi odporúčaní zameraných na možnosti 
a spôsoby prehlbovania vedomostí a zručností žiakov zo slovenského jazyka a literatúry. 

Stáže v rozsahu 6 hodín za semester sa zúčastňujú študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského 
stupňa štúdia. Stáž prebieha v cvičnej základnej škole alebo 8-ročnom gymnáziu prioritne v období 
realizácie Testovania 5 (máj)/Testovania 9 (marec/apríl). Uvedený počet hodín stáže sa vzťahuje 
primárne na činnosti realizované v danej škole v priamom kontakte stážistov s učiteľom slovenského 
jazyka a literatúry v pozícii mentora. Jeden mentor sa počas stáže môže venovať skupine troch 
študentov (stážistov). Prehľad základných informácií o stáži Testovanie 5/Testovanie 9 uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Prehľad základných informácií o stáži Testovanie 5/Testovanie 9 

Názov stáže Testovanie5/Testovanie 9 

Obdobie realizácie stáže letný/zimný semester  

Počet hodín stáže 6 h/semester 

Počet študentov v skupine 3 

Vyhodnotenie pôsobenia študenta na stáži hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Výstupy študenta zo stáže hodnotiaci protokol pre študenta  

Obsahové zameranie stáže 

1. Príprava žiakov na celoslovenské Testovanie 5/Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry 
• Ciele Testovania 5/Testovania 9 
• Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z hľadiska ich formy a obsahového 

zamerania 
• Analýza testových úloh a výsledkov z predchádzajúcich testovaní, identifikácia problémových 

úloh  
• Dostupné publikácie zamerané na prípravu na Testovanie 5/Testovanie 9 a možnosti tvorby 

vlastných materiálov (testových úloh) 
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2. Analýza výsledkov testovania v danom školskom roku 
• Sprostredkovanie účasti stážistov na Testovaní 5/Testovaní 9 v cvičnej škole (ak to obdobie 

realizácie stáže umožňuje) 
• Vyhodnotenie výsledkov testovania na základe oficiálne zverejnených analýz riešení testových 

úloh 
• Analýza výsledkov žiakov cvičnej školy v testovaní realizovanom v danom školskom roku 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ako aj v porovnaní s celoslovenským priemerom 
• Vyvodenie odporúčaní na zefektívnenie výučby slovenského jazyka a literatúry v oblastiach, 

v ktorých žiaci v rámci celoslovenského testovania nedosiahli (resp. zvyčajne nedosahujú) 
želateľné výsledky 

 

2.1 Informácie a pokyny pre cvičných učiteľov 

Študenti si stáž Testovanie5/Testovanie 9 zapisujú na základe prejaveného záujmu ako výberový 
predmet. Metodička praxe kontaktuje cvičných učiteľov (mentorov) v cvičných základných a spojených 
školách, dohodne sa s nimi na termíne realizácie stáže a pridelí im konkrétnych študentov (stážistov). 
Mentori zabezpečia priebeh stáže v súlade s jej cieľmi, obsahovým zameraním a trvaním. 
Sprostredkujú stážistom základné informácie o Testovaní 5/Testovaní 9 zo SJL, rozoberú s nimi vybraté 
testové položky, pričom sa zamerajú najmä na problémové úlohy, t. j. najmä na tie položky, ktoré boli 
v rámci oficiálne zverejnenej analýzy celkových výsledkov testovania vyhodnotené ako obťažné a 
stredne obťažné, ako aj na tie položky, pri ktorých riešení boli menej úspešní práve žiaci cvičnej školy. 
Zabezpečia stážistom účasť na prebiehajúcom testovaní (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje) a po 
analýze oficiálne zverejnených výsledkov testovania prediskutujú so stážistami možnosti skvalitnenia 
výučby slovenského jazyka a literatúry a zvýšenia úspešnosti žiakov v nasledujúcom testovaní 
(všeobecne aj so zreteľom na výsledky v danej škole). Predstavia im tiež publikácie využívané na 
prípravu žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry (napr. Hincová – 
Barková – Bartošová, 2017; Kovárová – Kurtulíková, 2020; Somorová – Kročitá, 2019) a priblížia im aj 
vlastnosti didaktických testov ako meracích nástrojov (napr. prostredníctvom publikácie od Hincovej 
a Húskovej /2012/), ako aj možnosti tvorby vlastných materiálov (cvičení, testov) slúžiacich na fixáciu, 
klasifikáciu, hodnotenie a diagnostiku vedomostí a zručností žiakov nadobudnutých na tomto 
vyučovacom predmete.  

Pred začiatkom stáže mentori v spolupráci s metodičkou praxe vytvoria harmonogram stáže s 
konkrétnymi termínmi jednotlivých aktivít aj s ich plánovaným trvaním a najneskôr na prvom stretnutí 
ho dajú k dispozícii stážistom. Po skončení stáže mentori prostredníctvom hodnotiaceho protokolu 
slovne zhodnotia participáciu študentov počas stáže a ohodnotia ju aj zodpovedajúcim stupňom na 
základe stupnice uvedenej v informačnom liste predmetu). 

 

2.2 Informácie a pokyny pre študentov 

Študenti si zapíšu stáž Testovanie 5/Testovanie 9 ako výberový predmet (informácie o predmete 
sú uvedené v informačnom liste). Pred začiatkom stáže absolvujú úvodné stretnutie s metodičkou 
praxe, na ktorom budú oboznámení s priebehom stáže a podmienkami jej úspešného absolvovania. 
Študenti (stážisti) sa počas stáže riadia harmonogramom vypracovaným cvičným učiteľom (mentorom) 

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/a_huskova_k_hincova_tvorba_testov_a_moznosti_ich_vyuzitia_v_predmete_sjl.pdf
https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/a_huskova_k_hincova_tvorba_testov_a_moznosti_ich_vyuzitia_v_predmete_sjl.pdf
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a jeho pokynmi, pričom sú povinní dôsledne ich dodržiavať. Spolupracujú s mentorom pri identifikácii 
a analýze problémových testových úloh, ako pozorovatelia sa zúčastňujú Testovania 5/Testovania 9 v 
cvičnej škole a po oficiálnom vyhodnotení a zverejnení výsledkov žiakov s pomocou mentora analyzujú 
dosiahnuté výsledky a formulujú odporúčania, ako zvýšiť kvalitu výučby slovenského jazyka a literatúry 
v cvičnej škole tak, aby v nasledujúcom testovaní žiaci dosiahli vyššiu úspešnosť, pričom sa učia 
navrhovať aj konkrétne úlohy napomáhajúce dosiahnuť tento cieľ. Po ukončení stáže študenti vyplnia 
hodnotiaci protokol, ktorého súčasťou je aj záverečné zhodnotenie absolvovanej stáže (reflexia), a 
zúčastnia sa záverečného hodnotiaceho seminára organizovaného metodičkou katedry. 
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Záver 

Študenti slovenského jazyka a literatúry ako budúci učitelia tohto predmetu potrebujú počas 
svojej pregraduálnej prípravy nadobudnúť popri kompetenciách, vedomostiach a zručnostiach 
nevyhnutných pri výučbe slovenského jazyka a literatúry aj skúsenosti s prípravou a realizáciou 
celoslovenských testovaní žiakov na výstupe z primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania 
(Testovanie 5, Testovanie 9), s analýzou testových úloh a výsledkov žiakov v týchto testovaniach, ako 
aj s tvorbou vlastných testových úloh. Cieľom stáže zameranej na Testovanie 5 a Testovanie 9 je 
prepojiť prípravu študentov s potrebami školskej praxe práve prostredníctvom ich zapojenia do aktivít, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných aj stredných 
školách, no počas pedagogickej praxe na nich študenti bežne neparticipujú, resp. nemajú túto možnosť 
všetci. Absolvovanie takto špecificky zameranej stáže posilní a skvalitní pregraduálnu prípravu 
študentov slovenského jazyka a literatúry. 

Na záver ešte považujeme za potrebné upozorniť na skutočnosť, že doteraz využívaný (a nie 
zriedka aj kritizovaný) spôsob testovania v celoslovenskom Testovaní 5 a Testovaní 9 prostredníctvom 
testov relatívneho výkonu prechádza v súčasnosti zmenami, súvisiacimi bezpochyby aj s pripravovanou 
kurikulárnou reformou. NÚCEM v spolupráci so zahraničnými expertmi a partnermi realizuje v rokoch 
2019 – 2021 projekt Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na 
Slovensku, ktorého cieľom je pripraviť nový typ testov zo slovenského jazyka a literatúry (ako aj z 
matematiky) pre základné školy, a to kriteriálne (overovacie) testy, ktoré na rozdiel od doteraz 
využívaných testov, slúžiacich najmä na vzájomné porovnávanie výsledkov žiakov jednotlivých škôl na 
Slovensku, dokážu hodnotiť úroveň žiackych vedomostí a zručností komplexnejšie. K prechodu na 
testovanie realizované prostredníctvom nových, kriteriálnych testov by však podľa vyjadrení R. 
Kanovskej, riaditeľky NÚCEM-u, malo dôjsť až v roku 2025 počas celoslovenského testovania žiakov 5. 
ročníka (Hanusová – Kanovská, 2021).  

 

https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy
https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy
https://www.postoj.sk/79264/princip-sutazivosti-ziakov-uz-nebude-dominantny
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Príloha 1 Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická fakulta 

Kód predmetu: 
PdF.KSJL/M-SLOde024/20 

Názov predmetu: 
Testovanie 5/Testovanie 9 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 6s 
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 6 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa vopred 
stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry). 
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka, 
ktoré súvisia s prípravou žiakov na celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. a 9. ročníka základnej 
školy (Testovanie 5, Testovanie 9), s jeho realizáciou a hodnotením v cvičnej škole. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Príprava žiakov na celoslovenské Testovanie 5/Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry(analýza 

testových úloh z predchádzajúcich testovaní, identifikácia problémových úloh). 
2. Priama účasť študenta na prebiehajúcom testovaní. 
3. Analýza výsledkov testovania. 
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Odporúčaná literatúra: 
HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2012. Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a 
literatúra. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 68 s. 
ISBN 978-80-8052-405-0. 
HINCOVÁ, K. – BARKOVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, Z. 2017. Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry. Testy 
pre 5. ročník základnej školy. 2. vydanie. Bratislava: Raabe. 72 s. ISBN 978-80-8140-276-0. 

KOVÁROVÁ, D. – KURTULÍKOVÁ, A. 2020. Rozšírená príprava na Testovanie 5. Slovenský jazyk a literatúra 
pre ZŠ. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana. 48 s. ISBN 9788081205279. 
SOMOROVÁ, R. – KROČITÁ, A. 2019. Testovanie 9. Slovenský jazyk a testy. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. 240 s. ISBN 978-80-10-03362-1. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A ABS B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2021 

Schválil: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., prof. PhDr. Róbert  
Letz, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., doc. Tivadar Palágyi, PhD.,  
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD., doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 
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Príloha 2 Hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Názov stáže:  Testovanie 5/Testovanie 9 
 

Meno cvičného učiteľa:  
 

Názov a adresa cvičnej školy:  
 

Termín konania stáže (konkrétne dni):  
 

Mená študentov v skupine: 
 

 

Meno hodnoteného študenta, ročník, 
skratka študijného programu: 

 

 
1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte novonadobudnuté zručnosti študenta uplatňované 

pri analýze testových úloh v Testovaní 5/Testovaní 9 a pri tvorbe vlastných testových úloh.  
(1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Celkovo zhodnoťte pôsobenie študenta na stáži a udeľte mu hodnotiaci stupeň (A – Fx). 

 

 

 

 

 

 

Udelený hodnotiaci stupeň:  

 

3. Uveďte svoje postrehy a pripomienky k obsahovej náplni stáže, k jej organizácii a priebehu. 
Čo považujete za najväčšie pozitíva (prínos) stáže a aké prípadné zmeny navrhujete? 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis cvičného učiteľa: 
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Príloha 3 Hodnotiaci protokol pre študenta 

Názov stáže:  Testovanie 5/Testovanie 9 
 

Meno študenta, ročník, skratka študijného 
programu: 

 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

 
1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte obsahovú náplň stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte organizáciu a priebeh stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká 

úroveň)  

1  2  3  4  5 
3. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte prínos stáže pre Vaše budúce učiteľské pôsobenie. (1 = nízky 

prínos, 5 = vysoký prínos) 

1  2  3  4  5 
4. Uveďte svoje pripomienky k stáži, ako aj návrhy na jej zlepšenie (zefektívnenie, 

zatraktívnenie). 
 
 
 
 
 

 
5. V záverečnej reflexii celkovo zhodnoťte absolvovanú stáž. Uveďte, čo považujete za jej 

najväčšie pozitíva najmä so zreteľom na Vaše budúce učiteľské pôsobenie. 
 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis študenta: 
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