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Prírodovedná gramotnosť 

 

„Schopnosť používať vedecké poznatky, identifikovať otázky a vyvodzovať 

dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu rozhodnutí o svete 

prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali.” 

 

 Žiak vyriešením reálnej situácie, ktorá je vhodná na aplikáciu vedomostí príslušnej 

testovanej oblasti, preukáže zvládnutie istého procesu/postupu - preukáže 

schopnosť identifikovať prírodovedné otázky, vysvetliť prírodné javy, vyvodiť 

podložené závery.  

 

   Čitateľská, matematická gramotnosť je predpoklad rozvíjania prírodovednej    

     gramotnosti. 

 

 Prírodovedné situácie – voda, človek, energia, globálne problémy 
 

 

 

 

 

 

 

[1]  

Národná správa OECD PISA SK 2006. http://www.statpedu.sk/buxus/ docs//projekty/PISA/pisa2006nsprava.pdf (2008-08-08). 
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Štruktúra úloh prírodovednej gramotnosti 

 

Komplex otázok, ktoré skúmajú jednu vytýčenú tému 

 

  začínajú podnetom, ktorý žiakov uvedie do problematiky (text, obrázok, graf,   

    tabuľka) 

 

  za ktorým nasleduje viacero nesúvisiacich úloh (z biológie, fyziky, chémie) 

 

  dôraz sa kladie na reálne využitie poznatkov v praxi 
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Špecifikácia testov z prírodovednej gramotnosti  

Cieľ testovania  Testovanie žiakov (3. roč. Gym, 6., 8. roč. ZŠ), ktorého cieľom je monitorovať schopnosť žiakov využívať poznatky 

z oblasti prírodných vied v rozmanitých situáciách a riešiť úlohy z reálneho života na základe získaných vedomostí 

v  predmetoch  fyzika, chémia a biológia. 

Počet úloh 40 

Typy úloh 
Úloha s výberom jednej správnej odpovede z ponúknutých možností / (Single choice) 

Úloha s výberom viacerých správnych odpovedí z ponúknutých možností / (Multiple choice) 

Úloha s krátkou odpoveďou / (Fill)  

Úloha s doplnením odpovede/odpovedí do textu / (Custom fill) 

Úloha s výberom jednej správnej odpovede v riadku / (Single matrix) 

Úloha s výberom viacerých správnych odpovedí v riadku / (Multiple matrix) 

Úloha zoraďovacia / (Ordering)  

Úloha s označením odpovede v texte / (Marking text) 

Úloha umiestňovacia / (Drag and Drop) 

Úloha dichotomická / (True/False) 

Úloha s  označením odpovede v objekte / (Hotspot) 

Čas testovania 90 min. 

Vymedzenie prírodovedných 

situácií  

a) Voda – 9 úloh 

b) Energia –10 úloh 

c) Človek – 11 úloh 

d) Globálne problémy – 10 úloh 

Kritériom pre výber obsahu je vzťah k reálnemu životu, význam pre život v najbližšej budúcnosti a jeho spojenie 

k vybranej situácii. 

Vymedzenie kognitívnej 
náročnosti 

Podľa reevidovanej Bloomovej taxonómie  

Hodnotenie úloh  1 bod za správnu odpoveď. 0 bodov za nesprávnu odpoveď alebo  žiadnu odpoveď. 



Ukážky úloh 
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Kolobeh vody 

  

úloha 1 - chémia 

typ úlohy úloha zoraďovacia / Ordering  

zaradenie podľa 

Blooma 

K2 
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Kolobeh vody 

  

úloha 2 - fyzika 

typ úlohy Úloha s výberom jednej správnej odpovede 

z ponúknutých možností / Single choice 

zaradenie podľa 

Blooma 

F3 
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Kolobeh vody 

  

úloha 3 - biológia 

typ úlohy Úloha s výberom viacerých správnych odpovedí 

z ponúknutých možností / Multiple choice 

zaradenie podľa 

Blooma 

K3 
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Testy, úlohy 
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Meranie tepu 

  

typ úlohy Úloha s doplnením odpovede/odpovedí 

do textu / Custom fill 

zaradenie podľa 

Blooma 

K2 

Biológia 
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Štatistické údaje 

   

IRT graf 
citlivosť  

Mimoriadne obťažná, ktorá dokáže rozlišovať len v skupine najlepších žiakov.  

Uvedená položka slabo koreluje so zvyškom testu. 
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Meranie tepu - kvalitatívna analýza 

  

 v 1. vete najčastejšie uvádzali 85 tepov/min. (11%) – nesprávne odčítanie číselnej stupnice na osi y 

  v 2. vete najčastejšie uvádzali 150 tepov/min. (19%) – nesprávne uvažovanie  

  v 3. tvrdení  najčastejšie uvádzali 100 tepov/min. (20%) – závislosť na predchádzajúcom tvrdení 

  posledné tvrdenie – nejednoznačnosť 

Biológia 



15 

Meranie tepu - úprava 

  

typ úlohy Úloha s výberom jednej správnej 

odpovede v riadku / Single matrix 

zaradenie 

podľa Blooma 

K2 

Biológia 
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Energia v domácnosti 

  

Fyzika 

typ úlohy Úloha s doplnením odpovede/odpovedí do 

textu / Custom fill 

zaradenie podľa 

Blooma 

K2 
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Štatistické údaje 

  

IRT graf citlivosť  
Obťažná položka s priemernou rozlišovacou schopnosťou. 
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    Energia v domácnosti - kvalitatívna analýza 

  

 S1 – 92% uviedlo správne 60 Wh, 
 S2 –  37% uviedlo 80 Wh, 17% uviedlo 240 Wh 
 S3 – závislosť od predošlých tvrdení   

Fyzika 
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www.etest.sk 

Ďakujem za pozornosť 

www.nucem.sk 


