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 porovnať výstupy vzdelávacieho systému (poznatky či 
schopnosti žiakov určitého veku v danej vzdelávacej oblasti) s 
ostatnými krajinami celého sveta; 

 poskytnúť krajinám vysoko kvalitné, medzinárodne 
porovnateľné údaje o výsledkoch žiakov; 

 hodnotiť aktuálnu úroveň vedomostí a schopností žiakov; 

 sledovanie trendov a ich vývoja v čase; 

 informácie o výsledkoch žiakov prepájať s faktormi domáceho a 
školského prostredia (dotazníkov pre žiakov, rodičov, učiteľov a 
riaditeľov testovaných žiakov). 

 



 

• vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov z pohľadu požiadaviek trhu 
práce, t. j. funkčná gramotnosť (ZŠ, ŠZŠ, OGY, G, SOŠ bez maturity, SOŠ 
s maturitou) 

• 3-ročný cyklus (posledný ukončený cyklus PISA 2015) 
• od roku 2000 (SR od 2003) 
• čitateľská, matematická, prírodovedná gramotnosť + doplnkové 

domény 
• od cyklu PISA 2015 - SR len elektronická forma testovania 
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Posledné administrované meranie PISA 2015 
 

• Hlavné testovanie  
 20. – 30.4. 2015 - 292 ZŠ+SŠ (266 škôl VJS, 26 škôl VJM),  
 6 400 žiakov (rok narodenia 1999) 
 

• zverejnenie Medzinárodných výsledkov a Krátkej správy o prvých výsledkoch z 

pohľadu Slovenska bolo 6. decembra 2016 
 

Testovacie moduly 
• Čitateľská gramotnosť 
• Matematická gramotnosť 
• Prírodovedná gramotnosť – hlavná doména 

 
• Finančná gramotnosť 
• Tímové riešenie problémov 

 
Dotazníky (Dotazník pre žiaka, Dotazník o škole) 
• vzťah a postoj žiakov k čítaniu, matematike a prírodným vedám  

http://mudrica.hr/
http://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/joom/biologia


- 72 krajín (35 OECD krajín + 37 partnerských krajín) a 25 regiónov sveta  

- 540 000 žiakov reprezentujúcich 29 miliónov 15-ročných žiakov v týchto participujúcich 
krajinách 

- dĺžka testu 2 hodiny (prestávka) = 4 moduly/klastre (30 min) testových úloh 

- každá doména (prírodovedná, matematická, čitateľská) 6 trendových klastrov 

- pre prírodovednú gramotnosť pridaných 6 klastrov nových úloh 

- vytvorených 36 rôznych testových foriem 

- každý žiak riešil  

 2 klastre prírodovednej gramotnosti (1 trend + 1 nový) 

 2 klastre kombinácia (matematická, čitateľská) 

 

- krajiny riešiace aj tímové riešenie problémov (collaborative problem solving) 3 klastre úloh 

- vytvorených 66 rôznych testových foriem  

- každý žiak riešil  

  2 klastre prírodovednej gramotnosti (1 trend + 1 nový) 

  2 klastre kombinácia (matematická, čitateľská, riešenie problémov) 

 



- v prípade zapojenia sa krajiny do testovania finančnej gramotnosti – pridaná ďalšia 
hodina testovania (2 klastre FL) 

- každý žiak riešil  

 1 klaster finančná gramotnosť  

 1 klaster kombinácia (prírodovedná, matematická, čitateľská) 

 
- Dotazník pre žiaka (30-45 minút) 

- rotujúci dizajn 
- O tebe, o tvojej rodine a tvojej domácnosti 
- O tom, čo si myslíš o svojom živote 
- O tvojej škole 
- O tvojom rozvrhu hodín a vyučovaní 
- O výučbe prírodovedných predmetov na tvojej škole 
- O tvojom názore na prírodné vedy 
- ICT 
- Dodatočné vzdelávanie z prírodovedných predmetov 
- Dodatočné vzdelávanie z matematiky 
- Dodatočné vzdelávanie zo slovenského jazyka 
 

 

 



- Dotazník o škole (60 minút) - riaditeľ školy 

- Zázemie školy 

- Vedenie školy 

- Pedagogický zbor 

- Monitoring a hodnotenie 

- Cieľové skupiny 

- Klíma školy 

 

 



 Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké 

myšlienky ako aktívny občan.  

Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa to logických diskusií na 

tému veda a technika, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie: 

  

1. Vysvetliť javy vedeckým spôsobom 

Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných 

a technických javov  

2. Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum 

Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na 

položené otázky  

3. Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom 

Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách 

a vyvodenie primeraných vedeckých záverov  



Kontexty 
osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky),  

súčasné aj historické, ktoré si vyžadujú rozumieť vedám a technológiám 



Kontexty 
osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky),  

súčasné aj historické, ktoré si vyžadujú rozumieť vedám a technológiám 

Znalosti 

porozumenie hlavným faktom, konceptom alebo vysvetľovacím teóriám, 

ktoré formujú základ prírodovedných poznatkov. Takéto poznatky zahŕňajú 

vedomosti zo sveta prírody a ľudských výtvorov z oblasti techniky (obsahové 

vedomosti), znalosť procesu, akým sa k týmto myšlienkam dospelo 

(procedurálne znalosti) a porozumenie základným princípom týchto 

postupov a odôvodnenie ich použitia (epistemické znalosti). 



Kontexty 
osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky),  

súčasné aj historické, ktoré si vyžadujú rozumieť vedám a technológiám 

Znalosti 

porozumenie hlavným faktom, konceptom alebo vysvetľovacím teóriám, 

ktoré formujú základ prírodovedných poznatkov. Takéto poznatky zahŕňajú 

vedomosti zo sveta prírody a ľudských výtvorov z oblasti techniky (obsahové 

vedomosti), znalosť procesu, akým sa k týmto myšlienkam dospelo 

(procedurálne znalosti) a porozumenie základným princípom týchto 

postupov a odôvodnenie ich použitia (epistemické znalosti). 

Kompetencie 

schopnosť vysvetliť javy vedeckým spôsobom,  

navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum   

interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom 



Kontexty 
osobné, lokálne/národné a globálne problémy (otázky),  

súčasné aj historické, ktoré si vyžadujú rozumieť vedám a technológiám 

Znalosti 

porozumenie hlavným faktom, konceptom alebo vysvetľovacím teóriám, 

ktoré formujú základ prírodovedných poznatkov. Takéto poznatky zahŕňajú 

vedomosti zo sveta prírody a ľudských výtvorov z oblasti techniky (obsahové 

vedomosti), znalosť procesu, akým sa k týmto myšlienkam dospelo 

(procedurálne znalosti) a porozumenie základným princípom týchto 

postupov a odôvodnenie ich použitia (epistemické znalosti). 

Kompetencie 

schopnosť vysvetliť javy vedeckým spôsobom,  

navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum   

interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom 

Postoje 

súbor postojov k prírodným vedám vyjadrený záujmom o prírodné vedy 

a technológie, patričné ocenenie vedeckých prístupov k bádaniu, 

a porozumenie a základné povedomie o otázkach týkajúcich sa životného 

prostredia 



Kontext 
• osobný 
• lokálny/národný 
• globálny 

Kompetencie 
/Schopnosti 

• vysvetliť javy vedeckým 
spôsobom 

• navrhnúť a vyhodnotiť 
prírodovedný výskum  

• vedecky interpretovať 
dáta a dôkazy 

Postoje 
• záujem o vedu 
• vedecký prístup k 

problému 
• povedomie o 

životnom prostredí 

Znalosti 
• obsahové 
• procedurálne 
• epistemické 

vyžaduje od 
jednotlivca 

aby 
preukázal: 

kompetencie jednotlivca 
ovplyvňujú : 



  

 

osobný 
(jednotlivec, rodina, 

priatelia) 

lokálny/národný 

(spoločnosť) 

globálny 

(svet) 

Zdravie 
Zdravá životospráva, prevencia 

nehôd, výživa 

Kontrola ochorení, prenos ochorení 

v spoločnosti, stravovacie návyky, 

zdravotný stav spoločnosti 

Zvládanie epidémií, šírenie 

infekčných ochorení 

Prírodné zdroje 
Osobná spotreba surovín a 

energií 

Starostlivosť o populáciu, kvalita 

života, bezpečnosť, produkcia 

a distribúcia potravín, zásobovanie 

energiou 

Obnoviteľné a neobnoviteľné 

prírodné zdroje, rast populácie, 

trvaloudržateľné využitie druhov  

Kvalita životného 

prostredia 

Ohľaduplné správanie sa 

k životnému prostrediu, 

používanie materiálov 

a likvidácia odpadu 

Rozloženie populácie, likvidácia 

odpadu, vplyv ľudskej spoločnosti na 

životné prostredie. 

Biodiverzita, ekologická 

udržateľnosť, kontrola znečistenia, 

starostlivosť o pôdu, produkcia 

a strata pôdy/biomasy 

Riziká 
Riziká zapríčinené výberom 

životného štýlu 

Náhle zmeny (zemetrasenia, 

nepriaznivé počasie), pomalé 

a postupné zmeny (erózia pobreží), 

odhad nebezpečenstva 

Klimatické zmeny, vplyv modernej 

komunikácie 

Rozhranie vedy a 

technológií/techniky 

Záľuby so vzťahom k prírodným 

vedám, využívanie techniky 

a technológií vo voľnom čase, 

napr. hudba, športové aktivity.  

Nové materiály, zariadenia a postupy, 

genetické modifikácie, zdravotné 

technológie, doprava 

Vyhynutie druhov, výskum 

vesmíru, jeho pôvodu a štruktúry 



Vysvetliť javy vedeckým spôsobom 

Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť: 

- Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich. 
- Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie. 
- Vytvoriť a overiť predpoklady. 
- Vytvoriť  hypotézy. 
- Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť. 



Vysvetliť javy vedeckým spôsobom 

Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť: 

- Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich. 
- Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie. 
- Vytvoriť a overiť predpoklady. 
- Vytvoriť  hypotézy. 
- Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť. 

Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum 
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje 
schopnosť: 
- Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď. 
- Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť. 
- Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky. 
- Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok. 
- Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú 

platnosť vysvetlení. 



Vysvetliť javy vedeckým spôsobom 

Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť: 

- Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich. 
- Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie. 
- Vytvoriť a overiť predpoklady. 
- Vytvoriť  hypotézy. 
- Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť. 

Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum 
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje 
schopnosť: 
- Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď. 
- Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť. 
- Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky. 
- Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok. 
- Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú 

platnosť vysvetlení. 

Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom 
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodenie primeraných vedeckých 
záverov vyžaduje schopnosť: 
- Meniť spôsoby prezentácie dát. 
- Analyzovať a interpretovať dáta a vyvodiť príslušné závery. 
- Vo vedeckých textoch identifikovať predpoklady, dôkazy a zdôvodnenia . 
- Rozlíšiť medzi argumentáciou založenou na vedeckých dôkazoch a teóriách a argumentáciou založenou na iných 

úvahách. 
- Zhodnotiť vedecké argumenty a dôkazy a odlíšiť ich od dát z iných zdrojov (napr. noviny, internet, časopisy). 



Nadobudnutie každej z kompetencií charakterizujúcich prírodovednú gramotnosť 

v testovaní PISA si vyžaduje tri typy vedomostí: 

1. obsahové;  

2. procedurálne; 

3. epistemické.  

 



Fyzikálne systémy 

Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby) 

Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť) 

Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady) 

Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily) 

Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie) 

Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny) 

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách 

 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré:  
• vychádzajú zo situácií z bežného života 

• týkajú sa dôležitých prírodovedných pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných 
teórií 

• sú primerané pre 15-ročných žiakov 



Fyzikálne systémy 

Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby) 

Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť) 

Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady) 

Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily) 

Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie) 

Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny) 

Živé sústavy 

Bunky (napr. štruktúry a funkcia buniek, DNA, rastliny a živočíchy) 

Organizmy (napr. jednobunkové a mnohobunkové) 

Ľudia (napr. zdravie, výživa, sústavy: tráviaca, obehová, dýchacia, vylučovacia, reprodukčná a vzájomné vzťahy medzi nimi) 

Populácie (napr. druhy, evolúcia, biodiverzita, genetika) 

Ekosystémy (napr. potravové reťazce, tok látok a energií) 

Biosféra (napr. význam ekosystémov, udržateľnosť) 

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách 

 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré:  
• vychádzajú zo situácií z bežného života 

• týkajú sa dôležitých prírodovedných pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných 
teórií 

• sú primerané pre 15-ročných žiakov 



Fyzikálne systémy 

Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby) 

Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť) 

Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady) 

Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily) 

Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie) 

Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny) 

Živé sústavy 

Bunky (napr. štruktúry a funkcia buniek, DNA, rastliny a živočíchy) 

Organizmy (napr. jednobunkové a mnohobunkové) 

Ľudia (napr. zdravie, výživa, sústavy: tráviaca, obehová, dýchacia, vylučovacia, reprodukčná a vzájomné vzťahy medzi nimi) 

Populácie (napr. druhy, evolúcia, biodiverzita, genetika) 

Ekosystémy (napr. potravové reťazce, tok látok a energií) 

Biosféra (napr. význam ekosystémov, udržateľnosť) 

Zem a vesmír 

Štruktúra Zeme (napr. litosféra, atmosféra, hydrosféra) 

Energia Zeme (napr. prírodné zdroje, globálna klíma) 

Zmeny na Zemi (napr. tektonika pohybu zeme, geochemické cykly, konštrukčné a deštrukčné sily) 

História a vývoj Zeme (napr. fosílie, pôvod a evolúcia) 

Zem vo vesmíre (napr. gravitácia, Slnečná sústava, galaxie) 

História vesmíru a vzdialenosti vo vesmíre (napr. svetelný rok, teória veľkého tresku)  

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách 

 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré:  
• vychádzajú zo situácií z bežného života 

• týkajú sa dôležitých prírodovedných pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných 
teórií 

• sú primerané pre 15-ročných žiakov 



Procedurálne vedomosti 

• Premenné v empirickom výskume: závislá premenná, nezávislá premenná, kontrolná premenná. 

• Meranie: napr. kvantitatívne merania, kvalitatívne (pozorovanie), využívanie mierok a škál, kategorická 

a spojitá premenná. 

• Vyhodnotenie a minimalizácia chýb merania (opakovanie a priemer merania). 

• Bežné spôsoby zaznamenávania a zobrazovania dát do tabuliek, grafov, diagramov a ich vhodné použitie. 

• Kontrola premenných a jej úloha v návrhu experimentu alebo použitie kontrolných experimentov, aby sa 

predišlo náhodným a nesprávnym zisteniam. 

• Voľba vhodnej metódy a experimentu na zadanú vedeckú otázku. 

 poznanie vedeckých metód práce a pojmov úzko súvisiacich s empirickým výskumom  
 (napr. závislé a nezávislé premenné, opakovanie meraní kvôli zmenšeniu výskytu chýb merania, typy chýb,  
 a zníženie miery neistoty; kontrola premenných; štandardné postupy pre prezentáciu a komunikáciu získaných 
 údajov)  



Epistemické vedomosti 

Pojmy, metódy a charakteristické znaky vedy: 

• Podstata vedeckých pozorovaní, faktov, hypotéz, modelov, teórií; 

• Rozdiel účelu a cieľov vedy (vysvetliť javy okolo nás) a techniky (vymyslieť optimálne riešenie pre potreby 

človeka), čo predstavuje rozdiel medzi vedeckými a technickými otázkami a údajmi; 

• Význam vedy: napr. povinnosť zverejňovania, objektívnosť, eliminácia zaujatých výsledkov; 

• Zdôvodňovanie vo vede/prírodných vedách: napr. dedukcia, indukcia, odvodenie, analógie, modelovanie. 

 

 Úloha pojmov, metód a charakteristických znakov v odôvodňovaní poznatkov získaných vedeckým skúmaním: 

• Ako  sú vedecké tvrdenia podporené dátami a argumentáciou; 

• Funkcia rôznych foriem empirického výskumu v získavaní poznatkov, ich cieľ (overovanie hypotéz a vzorcov) 

a metód (pozorovanie, kontrolný experiment, korelačná štúdia); 

• Vplyv chyby merania na dôveryhodnosť vedeckého poznávania; 

• Využitie a úloha modelov a ich obmedzenia (fyzikálne, abstraktné, systémové) 

• Úloha spolupráce, kritiky a vzájomnej pomoci spolupracovníkov napomáhajúce pri vytváraní dôvery vo vedecké 

závery; 

• Úloha vedeckého poznania a rôznych foriem poznatkov pri identifikácii a riešení spoločenských a technických 

problémov. 

 porozumenie vedeckým postupom (napr. výskumné otázky, pozorovania, teórie, hypotézy, modely a argumenty 
a ich úloha vo vedeckom výskume)  



Záujem o vedu a techniku 

- Zvedavosť vo vzťahu k vede, prírodovedným otázkam a projektom; 

- Záujem o získavanie ďalších vedeckých vedomostí a zvažovanie voľby povolania vo vzťahu k prírodným 

vedám; 

- Ochota vyhľadávať informácie z oblasti prírodných vied s využitím najrôznejších zdrojov a postupov. 

Povedomie o životnom prostredí 

- Záujem o životné prostredie a trvale udržateľný život; 

- Sklony k správaniu, ktoré podporí udržateľnosť kvalitného životného prostredia a podpora takéhoto 

správania. 

- Vnímanie problémov životného prostredia. 

- Enviromentálny optimizmus – viera žiaka, že aktivity a činnosť človeka môžu prispieť k udržaniu a 

zlepšeniu životného prostredia 

Význam a ocenenie hodnôt vedeckého výskumu 

- Oddanosť dôkazu – základ dôvery pre vysvetlenie materiálneho sveta; 

- Oddanosť vedeckému prístupu ku skúmaniu; 

- Oceňovanie kritiky ako prostriedku pre zabezpečenie platnosti vedeckých myšlienok. 

 Záujem o vedu a techniku 

 Povedomie o životnom prostredí 
 Význam a ocenenie hodnôt vedeckého výskumu 



Úroveň  
Spodná hranica 

skóre 
Charakteristika 

6 707,93 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu použiť širokú škálu navzájom súvisiacich 

vedeckých myšlienok a konceptov z vied o živej a neživej prírode, tiež dokážu použiť obsahové, 

procedurálne a epistemické znalosti, aby vytvorili hypotézy pre nové vedecké javy, udalosti či 

procesy alebo predpovede. Pri interpretácii dát a dôkazov sú schopní rozlíšiť medzi podstatnými 

a nepodstatnými informáciami a dokážu použiť znalosti nad rámec štandardných kurikulárnych 

dokumentov. Vedia rozlíšiť argumenty, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch a teóriách a tie, 

ktoré sú založené na iných úvahách. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu zhodnotiť 

výhody a nevýhody rôznych experimentálnych dizajnov, prípadových štúdií alebo simulácií 

a zdôvodniť svoju voľbu.  

5 633,33 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5 dokážu použiť abstraktné vedecké myšlienky 

alebo pojmy na vysvetlenie neznámych a zložitejších javov, udalostí a procesov, ktoré zahŕňajú viac 

kauzálnych vzťahov. Žiaci na tejto úrovni dokážu aplikovať sofistikované epistemické znalosti aby 

zhodnotili netradičné experimentálne dizajny a zdôvodnili svoj výber, použili teoretické vedomosti na 

interpretáciu informácií alebo vytvorenie predpokladov. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5 

dokážu zhodnotiť spôsoby vedeckého hľadania odpovedí na položené otázky, ako aj identifikovať 

obmedzenia v interpretácii dátových súborov, vrátane ich zdrojov a efektu neistoty merania vo 

vedeckých dátach.  

4 558,73 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 4 dokážu použiť komplexnejšie alebo abstraktnejšie 

obsahové znalosti, ktoré im poskytneme alebo si ich vybavia, aby vysvetlili zložitejšie alebo menej 

známe javy a procesy. Dokážu uskutočniť experimenty, ktoré obsahujú dve alebo viac nezávislých 

premenných, ak je zjednodušený jeho rámec. Sú schopní odôvodniť si zvolený experimentálny 

dizajn, vychádzajúc pri tom z prvkov procedurálnych a epistemických znalostí. Žiaci s úrovňou 

prírodovednej gramotnosti 4 dokážu interpretovať dáta z primerane zložitého dátového súboru alebo 

v menej známych súvislostiach, vyvodiť vhodné závery, ktoré sú nad rámec samotných dát 

a zdôvodniť svoju voľbu. 



3 484,14 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 3 dokážu použiť stredne náročné obsahové 

znalosti, aby identifikovali alebo skoncipovali vysvetlenia známych javov. V menej známych 

alebo zložitejších situáciách dokážu skoncipovať vysvetlenie s primeranou pomocou alebo 

návodom. Žiaci dokážu stavať na prvkoch procedurálnych alebo epistemických znalostí, aby 

uskutočnili jednoduchý experiment v zjednodušenom rámci. Žiaci s úrovňou prírodovednej 

gramotnosti 3 dokážu rozlíšiť vedecké a nevedecké otázky a identifikovať dôkaz podporujúci 

vedecké tvrdenie.  

2 409,54 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 2 sú schopní použiť bežné obsahové poznatky a 

základné procedurálne znalosti na identifikáciu primeraných vedeckých vysvetlení, interpretáciu 

dát a identifikáciu otázky určenej v jednoduchom experimente.  Vedia použiť základné alebo 

každodenné prírodovedné znalosti na identifikáciu platných záverov z jednoduchého súboru 

dát. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 2 prejavujú základné epistemické znalosti tým, 

že sú schopní identifikovať otázky, ktoré môžu byť predmetom vedeckého skúmania. 

1a 334,94 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú schopní použiť základné alebo bežné 

obsahové znalosti a  procedurálne znalosti, aby rozpoznali alebo identifikovali vysvetlenia 

jednoduchého prírodovedného javu. S pomocou zvládnu uskutočniť štruktúrovaný vedecký 

výskum, nanajvýš s dvomi premennými. Sú schopní identifikovať jednoduché kauzálne alebo 

korelačné vzťahy a interpretovať grafické a vizuálne dáta s nižšou kognitívnou náročnosťou. 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a dokážu vybrať najlepšie vedecké vysvetlenie 

daných údajov, s ktorými sa už stretli osobne, alebo sú lokálne, či globálne známe.  

1b 260,54 

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1b dokážu použiť základné alebo každodenné 

vedecké poznatky na rozlíšenie aspektov známeho alebo jednoduchého javu. Dokážu 

identifikovať jednoduché schémy v dátach, rozlišujú základné prírodovedné pojmy a dokážu sa 

riadiť presnými inštrukciami pri realizácii jednoduchého vedeckého pokusu.  



 

- formát 

- podnet (stimul) – text, obrázok, graf, tabuľka 

- otázka/-y (1 alebo viac) 

 

- typ 

- otvorené s tvorbou odpovede    

  (dlhšia písomná odpoveď – postup, vysvetlenie, záver) 

- uzavreté s tvorbou odpovede  

  (krátka odpoveď – slovo, číslo) 

- s výberom odpovede (jednoduchý, viacnásobný)  

 

- hodnotenie odpovedí 

- 1 bod (správna odpoveď) – 0 bodov (nesprávna odpoveď) 

- 2 body (úplne správna odpoveď) – 1 bod (čiastočne správna odpoveď) –  

 0 bodov (nesprávna odpoveď) 

 

 



 

- formát 

- podnet (stimul) – text, obrázok, graf, tabuľka 

- otázka/-y (1 alebo viac) 

 

- typ 

- otvorené s tvorbou odpovede – kóder  

  (dlhšia písomná odpoveď – postup, vysvetlenie, záver) 

- uzavreté s tvorbou odpovede – kóder/automaticky 

  (krátka odpoveď – slovo, číslo) 

- s výberom odpovede (jednoduchý, viacnásobný) – automaticky 

 

- hodnotenie odpovedí 

- 1 bod (správna odpoveď) – 0 bodov (nesprávna odpoveď) 

- 2 body (úplne správna odpoveď) – 1 bod (čiastočne správna odpoveď) –  

 0 bodov (nesprávna odpoveď) 

 

 



stimul/podnet 
otázka 



http://www.oecd.org/pisa/test/ 

http://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/ 

 

• http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&
domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=slo-SVK 

• http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&
domain=SCI&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=slo-SVK 

• http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&
domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=slo-SVK 

• http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&
domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=slo-SVK 

 

http://www.oecd.org/pisa/test/PISA2015-Released-FT-Cognitive-Items.pdf 
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Slovenská republika 

OECD 

 hlavná doména 2006, 2015 

 od cyklu 2003 signifikantne nižší výkon žiakov SR v porovnaní s 

priemerom krajín OECD  

 signifikantne nižší výkon žiakov SR v PISA 2015 v porovnaní s PISA 

2006, 2009 

 porovnateľný výkon žiakov SR v PISA 2015 s PISA 2012 

 



Prírodovedná gramotnosť 

priemerné skóre 
PISA 2006 

rozdiel 

CH-D 
PISA 2009 

rozdiel 

CH-D 

PISA 

2012 

rozdiel 

CH-D 

PISA 

2015 

rozdiel 

CH-D 

SR 

dievčatá 485 (3,0) 

j   6 

491 (3,2) 

j -1 

467 (4,2) 

j 7 

461 (3,4) 

j -1 

chlapci 491 (3,9) 490 (4,0) 475 (4,3) 460 (3,0) 

OECD 

dievčatá 497 (0,6) 

h 2 

501 (0,6) 

j 0 

500 (0,5) 

h 1 

489 (0,5) 

h 4 

chlapci 499 (0,6) 501 (0,6) 502 (0,6) 493 (0,6) 

 

 

i  , h  štatisticky (signifikantne) významné rozdiely,  j   štatisticky nevýznamný rozdiel. 

 od cyklu v roku 2003 je výkon dievčat a chlapcov SR porovnateľný 

 v priemere krajín OECD je výkon dievčat signifikantne nižší ako výkon 

chlapcov v cykloch realizovaných v rokoch 2006, 2012 a 2015 a 

porovnateľný v roku 2009 

Priemerné dosiahnuté skóre v prírodovednej gramotnosti dievčat a chlapcov v jednotlivých cykloch štúdie PISA 
(porovnanie SR a priemeru krajín OECD)  



 postupný nárast percentuálneho zastúpenia žiakov v rizikovej skupine 

 postupný pokles percentuálneho zastúpenia žiakov v top skupine 

 

 

Prírodovedná gramotnosť 
2006 2009 2012 2015 

OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR 

úroveň 6 (viac ako 708) 1,3 0,6 1,1 0,7 1,2 0,6 1,1 0,3 

úroveň 5 (633 – 708) 7,7 5,2 7,4 5,6 7,2 4,3 6,7 3,3 

úroveň 4 (559 – 633) 20,3 17,9 20,6 17,7 20,5 15,0 19,0 13,3 

úroveň 3 (484 – 559) 27,4 28,1 28,6 29,2 28,8 26,2 27,2 24,8 

úroveň 2 (410 – 484) 24,0 28,0 24,4 27,6 24,5 27,0 24,8 27,6 

úroveň 1a (335 – 410) 14,1 15,0 13,0 14,2 13,0 17,6 15,7 19,7 

úroveň 1b (261 – 335) 
5,2 5,2 5,0 5,0 4,8 9,2 

4,9 8,9 

pod úrovňou 1b (menej ako 261) 0,6 2,1 

riziková 
skupina 

top 
skupina 



Percentuálne rozdelenie žiakov do jednotlivých vedomostných úrovní prírodovednej gramotnosti 
s vyznačenou rizikovou skupinou (porovnanie cyklov 2006 a 2015) podľa typu školy 



Vývoj percentuálneho podielu žiakov ZŠ, 8-ročných  a 4-ročných gymnázií v rizikovej a top skupine 
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kompetencie 

Výsledky na jednotlivých škálach prírodovednej gramotnosti V4 a OECD 
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priemer OECD Slovenská republika Česká republika Poľsko Maďarsko 



 Index ESCS zohľadňuje informácie o zamestnaní rodičov žiaka, ich 
najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o materiálnom vybavení domácnosti 
(vrátane dostupnosti učebných pomôcok, počtu kníh v domácnosti, miesta 
na učenie a podobne) 

 

 vplyv ESCS je v SR signifikantne silnejší než v priemere krajín OECD 

 

 pri náraste indexu ESCS o 1 bod vzrastie výkon žiaka SR v prírodovednej 
gramotnosti o 41 bodov (v priemere krajín OECD o 38 bodov) 
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Čitateľská gramotnosť 
2003 2006 2009 2012 2015 

OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR 

úroveň 6 (viac ako 698) 
8,3 3,5 8,6 5,4 

0,8 0,3 1,1 0,3 1,1 0,2 

úroveň 5 (626 – 698) 6,8 4,2 7,3 4,1 7,2 3,2 

úroveň 4 (553 – 626) 21,3 15,4 20,7 15,8 20,7 16,7 21,0 15,7 20,5 14,0 

úroveň 3 (480 – 553) 28,7 27,7 27,8 25,9 28,9 28,5 29,1 26,8 27,9 24,8 

úroveň 2 (407 – 480) 22,8 28,4 22,7 25,1 24,0 28,1 23,5 25,0 23,2 25,7 

úroveň 1a (335 – 407) 12,4 16,9 12,7 16,6 13,1 15,9 12,3 16,2 13,6 18,3 

úroveň 1b (262 – 335) 
6,7 8,0 7,4 11,2 

4,6 5,6 4,4 7,9 5,2 9,4 

pod úrovňou 1b (menej ako 262) 1,1 0,8 1,3 4,1 1,3 4,4 

top 
skupina 

riziková 
skupina 

 od 2009 postupný nárast percentuálneho zastúpenia žiakov v rizikovej skupine, 

 od 2006 postupný pokles percentuálneho zastúpenia žiakov v top skupine. 
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Percentuálne rozdelenie žiakov do jednotlivých vedomostných úrovní čitateľskej gramotnosti 

s vyznačenou rizikovou skupinou (porovnanie cyklov 2012 a 2015) podľa typu školy 
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 signifikantne nižší výkon žiakov SR v PISA 2015 v porovnaní so všetkými 
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Matematická gramotnosť 
2003 2006 2009 2012 2015 

OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR OECD SR 

úroveň 6 (viac ako 669) 4,0 2,9 3,3 2,4 3,1 3,6 3,3 3,1 2,3 1,3 

úroveň 5 (607 – 669) 10,6 9,8 10,0 8,6 9,6 9,1 9,3 7,8 8,4 6,6 

úroveň 4 (545 – 606) 19,1 18,9 19,1 18,8 18,9 18,1 18,0 16,4 18,6 16,7 

úroveň 3 (483 – 544) 23,7 24,9 24,3 25,3 24,3 25,0 23,6 22,1 24,8 24,3 

úroveň 2 (421 – 482) 21,1 23,5 21,9 24,1 22,0 23,2 22,5 23,1 22,5 23,5 

úroveň 1 (358 – 420) 13,2 13,2 13,6 12,8 14,0 14,0 15,2 16,4 14,9 16,1 

pod úrovňou 1 
(menej ako 

358) 
8,2 6,7 7,7 8,1 8,0 7,0 8,2 11,1 8,5 11,6 

top 
skupina 

riziková 
skupina 

 od 2009 postupný nárast percentuálneho zastúpenia žiakov v rizikovej skupine, 

 od 2006 postupný pokles percentuálneho zastúpenia žiakov v top skupine. 
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Percentuálne rozdelenie žiakov do jednotlivých vedomostných úrovní matematickej gramotnosti 

s vyznačenou rizikovou skupinou (porovnanie cyklov 2012 a 2015) podľa typu školy 
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• Pilotné meranie 24. apríl – 5. máj 2017 – práve prebieha 

 

• výber vzorky škôl jún – október 2016 

• oslovenie vybraných škôl október - november 2016 

• vzorka 60 škôl a približne 3 000 žiakov (len VJS) 

 

Testovacie moduly 

• Čitateľská gramotnosť – hlavná doména 

• Matematická gramotnosť 

• Prírodovedná gramotnosť 
 

• Finančná gramotnosť 

• Globálne kompetencie – nová doména – až v hlavnom meraní 

 
Dotazníky (Dotazník pre žiaka, Dotazník o škole) 
• Vzťah a postoj žiakov k čítaniu, matematike a prírodovede  
 

http://driftbooks.eu/category/ebooks/
http://www.hornibriza.pionyr.cz/hbp/index.php?pg=kniha&stp=1&idprispevek=5


 

 

http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/1_narodne_spravy/N%C3%A1rodn%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2003.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/1_narodne_spravy/N%C3%A1rodn%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2006.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/1_narodne_spravy/N%C3%A1rodn%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2009.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/1_narodne_spravy/N%C3%A1rodn%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012.pdf


http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/2_tematicke_spravy/%C4%8Citate%C4%BEsk%C3%A1_gramotnos%C5%A5_-_2003.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/2_tematicke_spravy/Matematick%C3%A1_gramotnos%C5%A5_-_2003.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/2_tematicke_spravy/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2006_-_pr%C3%ADrodovedn%C3%A1_gramotnos%C5%A5.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/2_tematicke_spravy/Tematick%C3%A1_spr%C3%A1va_PISA_2012_-_matematick%C3%A1_gramotnost.pdf


http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/%C3%9Alohy_-_%C4%8D%C3%ADtanie_2000.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/%C3%9Alohy_-_pr%C3%ADrodn%C3%A9_vedy_2006.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/%C3%9Alohy_-_matematika_2003.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/Ulohy_citanie_PISA2009.pdf


http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/FG_20131019_web.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/Statisticka_gramotnost_20130930_web.pdf
http://www.nucem.sk/documents/27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/3_zbierky_uloh/PISA_2012_-_matematika_-_uvo%C4%BEnen%C3%A9_%C3%BAlohy.pdf




Popis činností Termín 

Prihlasovanie ZŠ 26. 04. – 31. 05. 2017 

E-Testovanie 10. 05. – 02. 06. 2017 

Export výsledkov do 19. 06. 2017 

Počet zapojených ZŠ 336 

Počet zapojených žiakov ZŠ 21 293 

 

Všetky informácie, dokumenty a harmonogram k školskému testovaniu sú 

zverejnené na www.etest.sk a e-mailom zaslané školám zapojeným                            

do E-Testovania. 

 

http://www.etest.sk/


 

 

ISCED 1 (4. 

ročník) 
ISCED 2 (7. ročník) ISCED 2 (8. ročník) 

MAT – 2 testy  

po 20 úloh/40 min 

MAT – 1 test z 

kombinatoriky  

15 úloh/40 min 

MAT – 1 test z kombinatoriky 

15 úloh/40 min 

MAT – 1 test/15 úloh/40 min 

SJL  – 2 testy  

po 20 úloh/40 min 

 

SJL – 1 test  

20 úloh/40 min 

 

SJL – 1 test/20 úloh/40 min 

MJL – 1 test/20 úloh/40 min 

AJ A2 – 1 test/6 ukážok/14 
úloh/40 min   

AJ A2 – 1 test/6 ukážok/10 
úloh/40 min   



Súbor testovania Počet žiakov 

MAT pre 4. roč. ZŠ – Test č. 1 5 567 

MAT pre 4. roč. ZŠ – Test č. 2 2 675 

SJL pre 4. roč. ZŠ – Test č. 1 4 753 

SJL pre 4. roč. ZŠ – Test č. 2 2 467 

MAT pre 7. a 8. roč. ZŠ – Kombinatorika 3 372 

MAT pre 8. roč. ZŠ 5 868 

SJL pre 7. roč. ZŠ 5 560 

MJL pre 8. roč. ZŠ 226 

AJ/A2 pre 8. roč. ZŠ – Test č. 1 2 480 

AJ/A2 pre 8. roč. ZŠ – Test č. 2 5 470 

Celkový počet absolvovaných testov 38 438 



 

Ďakujem za pozornosť. 

 
Viac informácií, národné správy,  

tematické správy, publikácie, výsledky,  

testy a zbierky úloh nájdete na:  

www.nucem.sk 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5
http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/8

