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PREDSTAVA VS. REALITA PRI 

VYTVÁRANÍ POLOŽIEK ZO SJL  

V E-TESTE 

Čo nás čaká? 

Menej z teórie... 

Životný cyklus položky 

Kognitívna náročnosť  

Kľúč správnych odpovedí 

Viac z praxe... 

Spoločné obsahy 

 Štvorylka pre texty 

Testové položky 

 Jedenástka, z ktorej sa (ne)strieľa 
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MENEJ Z TEÓRIE... 
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ŽIVOTNÝ CYKLUS POLOŽKY 
Garant TTN 

Posudzovateľ  

Autor úloh 

Hodnotenie autora úloh 

Súbor úloh 

Úloha nespĺňa všetky 

uvedené kritériá 
Úloha spĺňa všetky  

uvedené kritériá 

Garant TTN 

 

Úloha nespĺňa všetky  

uvedené kritériá 
 

Úloha spĺňa všetky  

uvedené kritériá 

PILOTÁŽ   TESTOVÝCH 

ÚLOH  

Úloha vyhovujúca po 

úprave 

Vyhovujúca úloha Nevyhovujúca úloha 

SUPERVÍZOR NÚCEM-u 

Školská databáza úloh 

(školské a učiteľské testy) 
Databáza úloh NÚCEM-u 

(Testovanie 5, Testovanie 9, Maturita) 
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ŽIVOTNÝ CYKLUS POLOŽKY 

Stav položky: 

rozpracovaná – vytváranie a úpravy autorom → odoslať do BUT; 

 

posudzovaná – kontrola a pripomienkovanie posudzovateľom, 

resp. garantom/supervízorom → odoslať do BUT; 

 

schvaľovaná – odsúhlasená garantom, čaká na schválenie 

supervízora, po jeho schválení → odoslať do BUT; 

 

na pilotovanie – garant/supervízor vybral položku do predpisu 

testu na overovacie testovanie → odoslať do BUT; 

pilotovaná – pripravená na overovacie testovanie, použitá 

v predpise testu; po overovacom testovaní má priradené 

štatistické parametre. 
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KOGNITÍVNA NÁROČNOSŤ 

Predstava: 

- vytvorí sa špecifikácia pre výber 

SO, ktorý sa bude používať pri 

tvorbe úloh niekoľko mesiacov 

tak, aby sa vytvorili úlohy 

pokrývajúce všetky obsahové 

rámce predmetu, 

- v špecifikácii sa určí počet úloh 

a odporučí sa kognitívna 

náročnosť podľa 

dvojdimenzionálnej Bloomovej 

taxonómie.  

Realita: 

- univerzálny SO = problém,  

- nepochopenie autormi = 

nekontextové úlohy v rámci 

naplnenia požiadavky 

„univerzálnej“ špecifikácie, 

- komunikácia cez RKC = postupné 

odstránenie problému, 

- určovanie kognitívnej náročnosti 

= rôzny prístup učiteľov ku 

kognitívnej náročnosti, 

neuvedomovanie si limitovaných 

možností pri testovaní,  

- nešťastné formulácie 

Obsahového a Výkonového 

štandardu ŠVP = problém 
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KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ 
Tendencia „čo najmenej vypisovať“ sa odráža vo výbere či 

preferencii typov otvorených úloh. 

Variant dlhého kľúča v úlohe typu Fill: 

 

 

 

 

 

 

Variant krátkeho kľúča v úlohe typu Fill: 

 

 

 

Pre vyhodnocovanie je vhodnejší typ Custom fill, kľúč je 

jednoduchší (i keď aj pri ňom to reálne nie je vždy pravda). 
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VIAC Z PRAXE... 
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SPOLOČNÉ OBSAHY 

Štvorylka pre texty: 

 

1. Neaktuálnosť údajov  

2. Preklepy a chýbajúce prvky 

3. Nevhodnosť vzhľadom na položku 

4. Keď ujde význam...  
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1. Neaktuálnosť údajov 

 

 

 

 

2. Preklepy  

      a chýbajúce prvky 
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3. Nevhodnosť vzhľadom na položku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Keď ujde význam... 
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TESTOVÉ POLOŽKY 

Jedenástka, z ktorej sa (ne)strieľa: 

1. Taxonómia-netaxonómia  

2. Tesne vedľa v tematickej klasifikácii 

3. Transformácia pre spestrenie 

4. V jednoduchosti je krása  

5. Signál – svieti červená  

6. Nedokonalosť dokonalého 

7. Otázka správnej odpovede 

8. Kľúčový problém 

9. Chyť ma, ak to dokážeš  

10. Do krajnosti... 

11. Komunikácia je základ 
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1. Taxonómia-netaxonómia 

 

 nadhodnotenie 
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 podhodnotenie 
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2. Tesne vedľa v tematickej klasifikácii 

 „čitateľská gramotnosť“ 
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 z inej oblasti 
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vytváranie „nasilu“  
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 „ani ryba ani rak“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transformácia pre spestrenie 

Fill na Custom fill 
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Fill na Výber z možností 

 

 

 

 

 

 

Fill na Marking text 
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• Pred úpravou: 

 

 

 

 

• Úprava: 

 

 

 

 

 

• Po úprave: 

 



25 

4. V jednoduchosti je krása 
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5. Signál – svieti červená 
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6. Nedokonalosť dokonalého 

pozor na ŠVP/ŠkVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozor na politiku 
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pozor na odbornosť 

 

 

 

 

 

 

7. Otázka správnej odpovede 
viac správnych odpovedí 
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nezhodný prívlastok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorový vzor...  



31 

 

 

 

 

 

 

 

spodobovanie 
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 čítame s porozumením 
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8. Kľúčový problém 

 benevolentný kľúč 
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 prísny kľúč 
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9. Chyť ma, ak to dokážeš 

 

 

 

• pôvodné znenie: 

 

 

 

 

• úprava znenia: 
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10. Do krajnosti... 
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11. Komunikácia je základ 

 autor – garant – supervízor 
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 keď má aj supervízor dosť... 
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PREDSTAVA VS. REALITA PRI VYTVÁRANÍ 

POLOŽIEK ZO SJL V E-TESTE 

Uvažovanie o procese vytvárania spoločných 

obsahov a testových položiek v e-Teste 

ovplyvnenom rozličnými vonkajšími i vnútornými 

faktormi speje k záverom: 

1. Nemýli sa len ten, kto nič nerobí. 

2. Jediné, čo funguje spoľahlivo, je autorská slepota. 

3. Zriecť sa predstáv býva ťažké. 

4. Realita nakoniec nie je až taká hrozná. 

5. Najviac sa naučíme na vlastných chybách.  

 



41 

 

„Každá vážnosť je nedokonalá  

a nepochopiteľná bez patričného vtipu.“  

                                                                   Platón 

 

alzbeta.palackova@nucem.sk  

branislav.hudcovsky@nucem.sk  

info@nucem.sk 

mailto:alzbeta.palackova@nucem.sk
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Ďakujeme za pozornosť! 

www.etest.sk www.nucem.sk 


