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„Chodíme do školy, aby sme získali odbornosť, 

ako pracovať pre peniaze.  

Podľa môjho názoru je dôležité sa tiež naučiť, ako 

môžu peniaze pracovať pre nás.“    

 

Robert Kiyosaki,  

podnikateľ, investor, autor motivačných kníh 
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DEFINÍCIA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI   

V PISA 2012  

 

Finančná gramotnosť znamená  

znalosť a pochopenie finančných konceptov a rizík; sú to 

schopnosti, motivácia a sebadôvera aplikovať získané 

vedomosti tak,  

aby  boli realizované efektívne rozhodnutia v meniacich sa 

finančných súvislostiach, s cieľom zlepšiť finančnú situáciu 

jednotlivca i spoločnosti  a tým im umožniť účasť  

na ekonomickom dianí. 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ NA SLOVENSKU  

Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť 

celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

 

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to 

kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako 

vek, rodina, kultúra či miesto bydliska.  

 

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, 

ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na 

nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické 

prostredie“. 
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CHARAKTERISTIKA TESTOVÝCH 

ÚLOH Z FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI 
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OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ  

RÁMEC ÚLOH 

 

 

OBSAHOVÝ RÁMEC: 

 Národný štandard finančnej gramotnosti 

 

KOGNITÍVNE PROCESY: 

 Bloomova dvojdimenzionálna taxonómia 
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KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA 

ÚLOHY 

 zaradenie úlohy podľa jej formátu – typu, 

 zaradenie úlohy podľa Bloomovej 

dvojdimenzionálnej taxonómie, 

 zadanie tematickej klasifikácie - zaradenie úlohy 

podľa siedmich hlavných tém NŠFG a čiastkových 

kompetencií  

 určenie cieľovej skupiny, pre ktorú je úloha určená 

(ISCED, ročník, typ školy), 

 spôsob hodnotenia (spôsob prideľovania bodov), 

 ďalšie charakteristiky (povolené pomôcky, 

dôležitosť, zdroje, atď.). 
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TESTOVÉ ÚLOHY V TESTE PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 

4.ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ 

 

40 testových položiek  

59,3 % úspešnosť testu 

 

 

 

 

POHLAVIE POČET % 

CHLAPCI 191 48,8 

DIEVČATÁ 200 51,2 

SPOLU 391 100 
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HISTOGRAM ÚSPEŠNOSTI TESTU  

FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 

 



ZASTÚPENIE POLOŽIEK V OBSAHOVÝCH OBLASTIACH TESTU  

A PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ OBSAHOVÝCH OBLASTÍ 

Obsahové oblasti Počet 

položiek 

Podiel v % Úspešnosť 

(priemer v %) 

Štandartná 

chyba 

priemeru 

1. Človek vo sfére peňazí 

 

2 5 % 70,3 1,5 

2. Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

6 15 % 55,8 1,1 

3. Zabezpečenie peňazí pre 

uspokojenie životných potrieb 

7 17,5 % 68,8 1,0 

4. Plánovanie a hospodárenie s 

peniazmi 

13 32,5 % 64,6 0,8 

5. Úver a dlh 

 

2 5 % 57,0 1,9 

6. Sporenie a investovanie 

 

5 12,5 % 45,9 1,1 

7. Riadenie rizika a poistenie 

 

5 12,5 % 46,1 1,1 
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TEST NA ZÁKLADE ŠTATISTICKEJ ANALÝZY 

OBSAHOVAL 

 3 veľmi obťažné položky (s obťažnosťou 0 až 0,2) 

  

 5 obťažných položiek (s obťažnosťou 0,201 až 0,4) 

  

 10 stredne obťažných položiek (s obťažnosťou 

0,401 až 0,6) 

 

 12 ľahkých položiek (s obťažnosťou 0,601 až 0,8) 

a 9 veľmi ľahkých položiek. 

  

 



TESTOVÉ ÚLOHY 

STREDNÁ OBŤAŽNOSŤ 
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NA ZÁVER 

 

 

 

„Feničania vymysleli peniaze, ale prečo tak málo?"  

 

Johann Nestroy  

rakúsky operný herec 
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www.etest.sk 

Ďakujem za pozornosť 

www.nucem.sk 


