Úloha bola použitá v pilotnom overovaní testovacích nástrojov, preto pri
jednotlivých otázkach nie je uvedené dosiahnuté skóre žiakov.

FAKTÚRA
Simona dostala mailom túto faktúru.

VM
Faktúra
Číslo faktúry: 2034
Dátum vystavenia: 28. február

Veselá Móda

Simona Johalová
Vajanského 29
3122 Kenovce
Zedland

Veselá Móda
Malinová 498
2090 Brestovo
Zedland

Označenie

Názov tovaru

Množstvo

Cena
za kus

Celková suma
(bez DPH)

T011

tričko

3

20

60 zedov

J023

džínsy

1

60

60 zedov

S002

šál

1

10

10 zedov

Celková suma bez DPH:
DPH 10 %:
Poštovné:
Celková suma s DPH:
Uhradené:

130 zedov
13 zedov
10 zedov
153 zedov
0 zedov

Celková suma na úhradu:
Dátum splatnosti:

153 zedov
31. marec

Otázka 1: FAKTÚRA

PF055Q01

Prečo poslali Simone túto faktúru?
A
B
C
D

Pretože Simona musí zaplatiť peniaze Veselej Móde.
Pretože Veselá Móda musí zaplatiť peniaze Simone.
Pretože Simona zaplatila peniaze Veselej Móde.
Pretože Veselá Móda zaplatila peniaze Simone.

Charakteristika otázky
Formát otázky:
Zámer:
Obsah:
Kognitívny proces:
Kontext:
Obťažnosť:



s výberom odpovede
poznať účel faktúry
peniaze a finančné transakcie
identifikácia finančných informácií
jednotlivec (osobné financie)
úroveň 1 finančnej gramotnosti (360,3 bodu)

Hodnotenie otázky 1

Správna odpoveď

A

Pretože Simona musí zaplatiť peniaze Veselej Móde.

Nesprávna odpoveď
Iné odpovede.
Chýbajúca odpoveď.



Komentár otázky 1

Táto jednoduchá otázka s výberom odpovede vyžaduje od žiakov rozumieť významu finančného
dokumentu – faktúry, a v kontexte osobných financií poznať jeho účel. Otázky týkajúce sa vysvetlenia
významu finančných dokumentov sú zvyčajne zaraďované do obsahovej oblasti peniaze a finančné
transakcie. Od žiakov sa vyžaduje, aby určili požadované finančné informácie tým, že preukážu
základné vedomosti o faktúre. Táto otázka sa nachádza na úrovni 1 finančnej gramotnosti.

Otázka 2: FAKTÚRA

PF055Q02 – 0 1 9

Koľko účtuje Veselá Móda za doručenie oblečenia?
Poplatok za doručenie v zedoch: ...........

Charakteristika otázky
Formát otázky:
Zámer:
Obsah:
Kognitívny proces:
Kontext:
Obťažnosť:



s tvorbou odpovede
zistiť cenu za poštovné na faktúre
peniaze a finančné transakcie
identifikácia finančných informácií
jednotlivec (osobné financie)
úroveň 2 finančnej gramotnosti (460,7 bodu)

Hodnotenie otázky 2

Správna odpoveď
Kód 1:

10
• desať
• Dasat [Pravopisne nesprávne napísaná správna číselná hodnota.]

Nesprávna odpoveď
Kód 0:

Iné odpovede.

Kód 9:

Chýbajúca odpoveď.



Komentár otázky 2

Táto otázka s krátkou tvorbou odpovede vyžaduje od žiakov, aby na faktúre za oblečenie dokázali
nájsť náklady za doručenie. Je to konkrétna otázka s explicitne uvedenou informáciou v zadaní. Aby
žiak na túto otázku správne odpovedal, musí nájsť príslušnú informáciu a následne prejaviť
porozumenie, že poštovné je vyjadrené vo forme poplatkov za doručenie. Otázka je príkladom
situácie, s ktorou sa môžu žiaci často stretnúť v dospelosti. Zatiaľ čo výpočet nie je nutný, od žiakov
sa vyžaduje nájdenie číselného údaja: náklady na poštovné. Táto otázka sa nachádza na úrovni 2
finančnej gramotnosti.

Otázka 3: FAKTÚRA

PF055Q03 – 0 1 2 9

Simona si všimla, že Veselá Móda urobila vo faktúre chybu.
Simona si objednala a dostala dve tričká, nie tri.
Poštovné je fixný poplatok.
Aká bude na faktúre celková suma na úhradu?
Celková suma v zedoch: .......................

Charakteristika otázky
Formát otázky:
Zámer:
Obsah:
Kognitívny proces:
Kontext:
Obťažnosť:



s tvorbou odpovede
zistiť na faktúre celkovú sumu na úhradu s prihliadnutím na viacero okolností
(alebo ukázať potrebný postup)
peniaze a finančné transakcie
pochopenie a uplatnenie vedomostí o financiách
jednotlivec (osobné financie)
úroveň 5 finančnej gramotnosti – úplne správna odpoveď (659,6 bodu)
úroveň 3 finančnej gramotnosti – čiastočne správna odpoveď (547,1 bodu)

Hodnotenie otázky 3

Úplne správna odpoveď
Kód 2:

131
• stotridsaťjeden
• Sto tricať jedna [Pravopisne nesprávne napísané 131.]

Čiastočne správna odpoveď
Kód 1:

133 [Ponechá daň 13 zedov.] ALEBO 121 [vynechá poštovné]
• stotridsaťtri
• Sto tricať tri [Pravopisne nesprávne napísané 133.]
• Sto dvadsať jeden

Nesprávna odpoveď
Kód 0:

Iné odpovede.
• 123 [Ponechá daň 13 zedov a vynechá poštovné.]

Kód 9:



Chýbajúca odpoveď.
Komentár otázky 3

Táto otázka vyžaduje od žiakov pochopenie významu jednotlivých položiek finančného dokumentu
v náročnejšej situácii, ktorú pravdepodobne reálne zažijú. Od žiakov sa vyžaduje výpočet celkovej
správnej sumy na úhradu vo faktúre vzhľadom k chybne uvedenému množstvu. V tejto úlohe je
udelený plný kredit (kód 2) za odpovede, ktoré berú do úvahy zmenu v dani DPH a zároveň poštovné,
čiastočný kredit (kód 1) je udelený za odpoveď, v ktorej je braný do úvahy len jeden z týchto faktorov.

Čiastočne správna odpoveď zodpovedá úrovni 3 a úplne správna odpoveď úrovni 5 finančnej
gramotnosti. Aby žiak dosiahol plný kredit musí poznať a správne použiť finančné a číselné
údaje v pre neho neznámom kontexte a riešiť finančný problém pomocou použitia viacnásobných
matematických operácií (napr. sčítanie, odčítanie, počítanie s percentami). Aby žiak získal čiastočný
kredit musí vedieť použiť finančné a číselné údaje a základné matematické operácie (napr. odčítanie).

