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OBSAH PRÍSPEVKU 

1 Prečo tvoriť testové úlohy a položky, ktoré sa viažu 

na odborný text? 

 

2 Prečo je dôležitá dobrá jazyková príprava žiakov na 

strednej škole? 

 

3 V rámci akých komunikačných jazykových zručností 

sú takéto úlohy a položky použiteľné? 

 

4 Aké typy úloh využiť pri práci s odborným textom?  
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1 PREČO TVORIŤ TESTOVÉ ÚLOHY A 

POLOŽKY K ODBORNÝM TEXTOM? 

„Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne 

diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov 

vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom 

vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné 

všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c). 

Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané 

predovšetkým na prípravu pre štúdium na 

vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon 

niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a 

športe.”  
 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 41  



4 

1 PREČO TVORIŤ TESTOVÉ ÚLOHY A 

POLOŽKY K ODBORNÝM TEXTOM? 

„Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná 

stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v najmenej 

dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom 

programe príslušného odboru vzdelávania. 

Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú 

zamerané predovšetkým na výkon povolaní a 

odborných činností v národnom hospodárstve, 

zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v 

ostatných oblastiach a môžu pripravovať aj na 

ďalšie štúdium.”  
 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 42  
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2 PREČO JE DÔLEŽITÁ DOBRÁ 

JAZYKOVÁ PRÍPRAVA ŽIAKOV NA 

STREDNEJ ŠKOLE? 

• dosiahnutie požadovanej úrovne osvojenia 

cieľového jazyka podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky 

 

• osvojenie takých stratégií a spôsobov práce 

s cudzojazyčným textom, ktoré študenti vysokých 

škôl budú schopní využiť pri štúdiu zvoleného 

odboru.  
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3 V RÁMCI AKÝCH KOMUNIKAČNÝCH 

JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ SÚ 

TAKÉTO ÚLOHY A POLOŽKY 

POUŽITEĽNÉ? 

Čítanie s porozumením: 

• práca s odbornou zahraničnou literatúrou v 

printovej alebo elektronickej podobe, 

• čítanie odborných textov a výber (selekcia) 

relevantných informácií k danej téme, ich citovanie 

príp. parafrázovanie v rôznych typoch prác. 
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3 V RÁMCI AKÝCH KOMUNIKAČNÝCH 

JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ SÚ 

TAKÉTO ÚLOHY A POLOŽKY 

POUŽITEĽNÉ? 

Počúvanie s porozumením: 

• počúvanie zamerané na detailné porozumenie 

textu predovšetkým monologického charakteru  

(prednášky). 
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3 V RÁMCI AKÝCH KOMUNIKAČNÝCH 

JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ SÚ 

TAKÉTO ÚLOHY A POLOŽKY 

POUŽITEĽNÉ? 

Písanie a hovorenie: 

• produktívne komunikačné jazykové zručnosti,  

• systém e-Test zatiaľ neumožňuje vytvárať úlohy 

zamerané na testovanie úrovne osvojenia týchto 

zručností. 
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3 V RÁMCI AKÝCH KOMUNIKAČNÝCH 

JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ SÚ 

TAKÉTO ÚLOHY A POLOŽKY 

POUŽITEĽNÉ? 

Jazykové kompetencie: 

• sú prostriedkom korektného (písomného a ústneho) 

jazykového prejavu, 

• osvojovanie odbornej slovnej zásoby,  

• osvojovanie gramatických štruktúr (zložené slová, 

frázy, vety, súvetia) a postupov (nominalizácia, 

odvodzovanie, stupňovanie, transformácia). 
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  

Úlohy s krátkou odpoveďou:  

Rôzne formy štruktúrovania (prečítaného alebo 

vypočutého textu) – robenie si poznámok: 

• doplňovanie informácií do tabuľky/poznámok, 

• doplňovanie chýbajúcich slov do pojmovej alebo 

myšlienkovej mapy,  

• vytváranie myšlienkovej alebo pojmovej mapy zo 

zadaných slov/položiek – úloha tak nadobudne 

charakter výberu z banky slov, pričom vytvorená 

mapa bude predstavovať zjednodušenú obsahovú 

štruktúru textu, na ktorý sa úloha viaže, 
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  

 

 Bestandteile Bestandteile 

Gliederung 

Handel 

Binnenhandel Außenhandel 

 
Großhandel Einzelhandel Einfuhrhandel 

(Import) 

Ausfuhrhandel 

(Export) 

Durchgangshandel 

(Transithandel) 

Zustellgroßhandel, 

Abholgroßhandel, 

Regalgroßhandel 

Fachgeschäft, 

Spezialgeschäft, 

Warenhaus, Kaufhaus, 

Supermarkt, 

Verbrauchermarkt, 

Fremdbedienungs- 

geschäft, 

Selbstbedienungs-

geschäft, Versandhaus, 

Höckerhandel 

Typen 
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  

Úlohy s krátkou odpoveďou:  

• nachádzanie synoným k niektorým odborným 

výrazom v texte – podobne ako pri slovotvorbe 

može byť v zátvorke uvedené slovo (napr. Ausfuhr) 

a žiak má k nemu vytvoriť synonymum (Export), 

• transformácie viet z prečítaného/vypočutého textu, 

• v nemeckom jazyku napr. vysvetľovanie kompozít 

pomocou vzťažných viet (psledné dva typy úloh 

nepriamo prispievajú aj k rozvíjaniu gramatickej 

kompetencie). 
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  

Úlohy s výberom odpovede: 

• priraďovanie slov k definíciám (alebo naopak, 

priraďovanie definície – vysvetlenia k odborným 

slovám, 

• priraďovanie synoným k odborným slovám (obidve 

úlohy charakteru viacnásobného priraďovania s 

distraktormi), 

• označovanie synoným definícií, vysvetlení 

odborných slov v texte, 

• identifikovanie kľúčových informácii v krátkych 

textoch.   
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4 AKÉ TYPY ÚLOH VYUŽIŤ PRI PRÁCI 

S ODBORNÝM TEXTOM?  
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ZÁVER 

Prínos práce s odborným cudzojazyčným textom 

pre žiaka: 

• pripravenosť na jeho ďalšie odborné vzdelávane a 

následne do praxe,  

• interdisciplinárne vzťahy (odborná terminológia, ale 

aj napr. spôsob práce s textom),  

• stretegický prístup k riešeniu úloh, 

• pri úlohách s krátkou odpoveďou nepriame 

rozvíjanie zručnosti písania.   
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