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Elektronické testovanie anglického 

jazyka 
Tvorba testových úloh 

dizajn a interaktívnosť 

predpokladaná 

stratégia riešenia 

Hodnotenie 

proces hodnotenia 

kritériá hodnotenia 

validita    

Analýza 

výsledky testovania A2 

a A1 

 

 

 

 

Perspektívy 

 každá jazyková úroveň  

 všetky komunikačné 

zručnosti a jazykové 

kompetencie 



TVORBA TESTOVÝCH ÚLOH 
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TESTOVANÉ JAZYKOVÉ ÚROVNE 

A1 

5. ročník ZŠ 

6. ročník ZŠ  

A2 

9. ročník ZŠ 

1. ročník SŠ 

B1 

3. ročník Gym 

4. ročník SOŠ 

B2 

4. ročník Gym 

Anglický 
jazyk 

A1 

9. ročník ZŠ 

1. ročník SŠ  

A2 

2. ročník SŠ 

B1 

3. ročník SŠ 

4. ročník SŠ  

B2 

4. ročník Gym 

Nemecký 
jazyk 

A2 

1. ročník SŠ 

2. ročník SŠ 

B1 

3. ročník SŠ 

4. ročník SŠ  

B2 

4. ročník Gym 

Ruský 
jazyk 
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TYPY ÚLOH 

Počúvanie s 

porozumením 

Gramatika  

a lexika 

Čítanie s 

porozumením 

Multiple 

choice 

• 3 obrázky 

• 4 tvrdenia / časti viet 
• 3 – 4 možnosti 

• 4 časti viet 

• tvrdenia 

• slovné spojenia 

Priraďovanie 
• obrázky 

• tvrdenia 

• výber z banky 

slov 

• viet 

• nadpisov 

Usporiadanie 
• obrázky 

• tvrdenia 
- • obrázkov 

Doplňovanie 

• viet 

• tabuľky / poznámok 

• zhrnutia nahrávky 

• cloze test 

• slovotvorba 

• úprava 

slovesných tvarov 

• viet 

• poznámok 

• zhrnutia textu 

T/F 

• pravda / nepravda 

• pravda / nepravda / 

neuvedené 

- 
• pravda/nepravda + 

odsek 
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UKÁŽKY ÚLOH – MULTIPLE CHOICE 

 elektronická podoba 

„klasickej” úlohy s viacnásobnou 

možnosťou odpovede – výberom 

odpovede spomedzi 4 možností, 

pričom správna je iba jedna 
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UKÁŽKY ÚLOH – MULTIPLE CHOICE 

dialogický text/texty podľa jazykovej úrovne 
počúvanie pre detailné porozumenie 
Prínosy: 
Zvoliteľné rozmiestnenie možností 
Automatické miešanie možností 
Možnosť kontroly riešenia úloh 
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UKÁŽKY ÚLOH – USPORIADACIA 

žiak usporiada náhodne pomiešané možnosti 
odpovede (obrázky) napríklad podľa sekvencie 
udalostí vo vypočutej nahrávke. 
 
Výzvy: 
Väčšia presnosť pri presúvaní panelov  
Vizualizácia komplexnej situácie (malé obrázky) 
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UKÁŽKY ÚLOH – PRIRAĎOVANIE 

Prínosy: 
Interaktivita (obrázky) 
 
Výzvy: 
dizajn papierového testu (text) 
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UKÁŽKY ÚLOH – DOPLŇOVANIE 

Prínosy: 
 Jednoduchá kontrola 

odpovedí                
v texte 

 
Výzvy: 
 Obmedzenie dĺžky 

textov 
 Technicky náročná 

príprava úlohy  

Žiak dopíše odpoveď 

do prázdneho 

políčka v texte. 

Žiak potiahne myšou 

odpoveď a umiestni 

ju do prázdneho 

políčka v texte. 

Pri tvorbe je 

náročnejšie 

definovať 

kompletný kľúč 

správnych 

odpovedí 

(preklepy, 

medzery a pod.)  
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UKÁŽKY ÚLOH – PRAVDA/NEPRAVDA 

úlohy typu  

 

pravda/nepravda 

+ odsek 

 

pravda/nepravda/

neuvedené 
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RIEŠENIE ÚLOH V ELEKTRONICKOM 

PROSTREDÍ 

Pozitíva: 

 automatické miešanie 

možností; 

 kontrola odpovedí v 

kontexte úlohy; 

 dynamickosť úloh; 

 variabilita (dĺžka testu, typ 

úloh, konštrukt testu). 

 

Výzvy: 

 dĺžka textov a pozornosť pri 

čítaní;  

 rozšírenie funkcionality 

typov úloh (dropdown); 

 upload súborov – potenciál 

testovania písomného a 

ústneho prejavu. 

 

 

 

 

výber typov úloh 
kritériá hodnotenia 

 



HODNOTENIE 
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Hodnotenie 

 Elektronické hodnotenie úloh je v 
prvej fáze uskutočnené presne 
podľa kľúča správnych odpovedí 
(žiadne výnimky). 

Možné problémy s automatickým 
hodnotením:  

 dvojité medzery; 

 nesprávne apostrofy; 

 preklepy; 

 veľké a malé písmená; 

 irelevantné odpovede; 

 viac slov; 

 odpoveď nie je v kľúči. 

 

PROBLÉMY SPOJENÉ  

S HODNOTENÍM 
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PROCES HODNOTENIA  

tradičné           –     elektronické  
 dvaja nezávislí hodnotitelia 

 hodnotenie riadi predseda 

 iba úlohy s krátkou 

odpoveďou 

 

Informácie o: 

 náhľad úlohy – test  

 kľúč správnych odpovedí 

 

 

 Rozšírenie kľúča na 

základe hodnotenia – iba 

centrálne (NÚCEM) 

 dvaja nezávislí hodnotitelia 

 v prípade nezhody hlavný 

hodnotiteľ 

 úlohy s krátkou odpoveďou 

aj s výberom odpovede 

Informácie o: 

 percentuálne vyjadrenie 

výskytu danej odpovede 

 náhľad úlohy 

 kľúč správnych odpovedí 

 

 Rozšírenie kľúča na 

základe hodnotenia 



16 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Specifika odpvedí v el. ektronickom  prostredi 

 vizuálna kontrola preklepov; 

 prenášanie čŕt lektronickej komunikácie; 

 kopírovanie textu do odpoveďového POĽA; 

 pocitr anonymity – ľahkovážny prístup až vulgárnosť . 

 

 Podľa jazykových úrovní a veku cieľovej skupiny 

 Krátke odpovede – doplňovanie 

 Priraďovanie – vpisovanie odpovedí  
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Počúvanie s porozumením  

všetky slová, v ktorých sú preklepy bez zmeny významu slova  
 apple – aple;  grandmother – grendmother; money – many 

Gramatika a lexika  

A1 a A2: akceptuje sa nesprávne napísané veľké/malé písmená ak 

to nie je súčasťou pravidiel pravopisu v danom CJ  
 napr. Europe, English a pod. (neplatí napr. pre nemecký jazyk) 

Čítanie s porozumením 

A1: všetky slová, v ktorých sú preklepy bez zmeny významu slova 

A2 – B2: akceptuje sa:  

 nesprávne napísané veľké/malé písmená  

 chýbajúce písmeno na začiatku a na konci slova  

 písmeno navyše na konci slova 

Neakceptuje sa neovládanie pravopisu (napr. zdvojené písmeno) 
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NEŽELANÉ ŠPECIFIKÁ ODPOVEDÍ                           

v elektronickom prostredí 

Predpokladané príčiny: 
 Pocit anonymity 
 Frekvencia testovania  
 Nulové následky (motivácia) 

Nie je to len problém etiky... 
 nesprávne riešené vs. neriešené položky 
 spoľahlivosť získaných informácií o úlohách a dosiahnutej jazykovej 

úrovni 
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ĎALŠÍ VÝVOJ HODNOTENIA 

 Stabilizovať kritériá hodnotenia 

 

 Možnosť označiť irelevantné odpovede 

 

 Poskytovať spätnú väzbu školám a rodičom k 

odpovediam žiakov – „na odpovediach záleží“ 

 

 Hodnotenie písomnej a ústnej časti testu z CJ 

 



ANALÝZA TESTOVANIA A1 a A2 



22 

PREČO TESTOVAŤ A1 A A2  

 Rozvoj stratégií komunikatívneho testovania 

 Kontinuálne testovanie dosiahnutej jazykovej 

úrovne v priebehu vzdelávacej kariéry žiaka 
 formatívna funkcia 

 sumatívna funkcia – výstup zo ZŠ 

 A1 A2 B1 B2 

Čas  (min) 80/100 100 100 120 

Počet 

položiek 

Počúvanie 15/20 20 20 20 

Gramatika a lexika 20 20 20 40 

Čítanie 15/20 20 20 20 

Spolu 50/60 60 60 80 
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VÝSLEDKY TESTU A1 

Počet položiek 60 

Počet 

testovaných 

342 

Maximum 93,3% 

Minimum 0 

Priemer 40,2% 

Časť testu Hodnota % 

Najnižšia úspešnosť Čítanie s porozumením 25% 

Najvyššia úspešnosť Gramatika a lexika 41,7% 

Najväčšia nedosiahnuteľnosť 

čítanie s porozumením 

posledné dve úlohy  

ÚKO 

3 – 23% 

 

Najväčšia neriešenosť 

 

počúvanie s porozumením 

ÚKO 

16% - 54% 

Východisková špecifikácia 

Počúvanie s porozumením: 250 – 300 slov 
Gramatika a lexika: 150 – 200 slov 
Čítanie s porozumením: 200 – 250 slov 
 
• Nastavenie dĺžky testu 
• Výber typov úloh 
• Nastavenie pomeru ÚKO a ÚVO 
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VÝBER Z TESTU A1 

NAJŤAŽŠIE POLOŽKY 

Počúvanie:  

doplňovanie do tabuľky 

 

 

 
 

 

 

Prepis nahrávky: 

Where do you live? 

Speaker 1: We live in a flat. It's not very big but it is new... My 

favourite room is the living room with modern furniture and big 

windows. It’s got two sofas and a table. I like our flat because it’s 

modern. 

 

Autorský text 

 

kľúč: modern  
odpovede: 
• spelling: Mother / 

motern / moder 
• podstatné mená: 

new 
TV/Sofa/musig/ta
ble/windovs 

• neriešená  
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VÝBER Z TESTU A1 

NAJŤAŽŠIE POLOŽKY 

Počúvanie: umiestňovanie obrázkov 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Where's My Guitar? 

Alec: Mum?!? ....Mum?!? ....Why is my guitar between my and Tom’s bed? 

... 

Mum: I cleaned your room, dear. It was big mess. 

Mum: Alec, come here. I need your help in the kitchen. 

Alec: Yes, I’m coming. But where are my slippers? 

Mum: Look under the bed. 

Alec: They are not there. They are behind the door. 

 

Autorský text 

Nesprávne 
odpovede: 
Umiestnenie položky na zlej 
pozícii – nevýhoda neúplnej 
informácie 
 neporozumenie nahrávke 
 dve umiestnenia 
 technické obmedzenia – 

umiestnenie ďalej od dverí 
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VÝBER Z TESTU A1 
POLOŽKY S VÝBORNOU ROZLIŠOVACOU SCHOPNOSŤOU 

Gramatika a lexika: cloze test   

 úspešnosť 21% 

obťažnosť 89% 

korelácia 54% 

Rozlišovacia 

schopnosť 

1,157 

NESPRAVNE ODPOVEDE: 
Predložky: in, at 
Iné: is 
       are 
       this 
       the 
       your 
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VÝBER Z TESTU A1 
POLOŽKY S VÝBORNOU ROZLIŠOVACOU SCHOPNOSŤOU 

Čítanie s porozumením: doplňovanie 

                                                ÚVO  

                                                                    prepísanie správnych odpovedí  

 

 

 

 

ÚKO 

Doplňovanie slov z textu 

 

vysoká neriešenosť: 

• umiestnenie v teste  

• nie nevhodnosť úloh 
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VÝSLEDKY TESTOV A2 

9. ročník ZŠ 1. ročník SŠ 

Počet položiek 60 

Počet testovaných 324 

Maximum 100% 

Minimum 6,7% 

Priemer 47,5% 

Počet položiek 60 

Počet testovaných 483 

Maximum 100% 

Minimum 0 

Priemer 65,4% 

GYM 69,6% 

SOŠ 30,4% 

↓ úspešnosť čítanie 

↑ úspešnosť počúvanie 

nedosiahnuteľnosť ÚKO čítanie 

neriešenosť ÚKO v celom teste 

veľmi ťažké položky 
cloze test, 

slovotvorba 

↓ úspešnosť čítanie 

↑ úspešnosť počúvanie 

nedosiahnuteľnosť od 30. položky 

neriešenosť pod 30% 

ťažké položky cloze test 
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ŤAŽKÉ POLOŽKY – A2/1. ROČNÍK 
VEĽMI DOBRÁ ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 

1 

2 

       slovesné podstatné meno 
       správny tvar slovesa to be 
NESPRÁVNE ODPOVEDE: 
around         they 
to                there   
by                isn’t 
on 
for 

2        modálne slovesá have/need 
       funkcia However 
       porozumenie kontextu  
NESPRÁVNE ODPOVEDE: 
have to          many 
want              can               
usually            like 
know              go  

1 
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PERSPEKTÍVY 

 Tvorba úloh: rozšírenie funkcionality typov úloh (dropdown 

a upload súborov); 

 Hodnotenie: technické riešenia a adresná komunikácia so 

školami; 

 Tvorba testov A1: 

 najviac 50 položiek 

 samostatné moduly pre jednotlivé zručnosti 

 krátke odpovede zaradené v rozpätí od 15. – 40. položky 

 Zachovať klasické typy úloh (cloze test, doplňovanie) 

 Počúvanie: výbery z možností/označovanie 

obrázkov/usporiadanie 

  Tvorba testov A2 – C1: 

 písomný a ústny prejav 

 testovanie A2.2/B1.1 na 1. ročníku SŠ. 
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Ďakujeme za pozornosť 

www.etest.sk www.nucem.sk 


