Čitateľská gramotnosť – charakteristika úlohy a
hodnotenie
Text k úlohe Včely je príkladom výkladu, resp. popisu, pretože charakterizuje správanie,
ktoré pomáha včelám získavať potravu. Úloha obsahuje súvislý i nesúvislý text. Nesúvislý
text má podobu diagramu, ktorý má zásadný význam pre vysvetlenie tanca včelej
prieskumníčky.
Otázka č.1
Správna odpoveď: D
Hodnotenie:
Správna odpoveď: 2 body
Nesprávna odpoveď: 0 bodov
typ otázky: otázka s výberom odpovede
 postup: všeobecné porozumenie
 obsah: súvislý text (popis)
 situácia: vzdelávacia
Otázka č.2
Správna odpoveď: A
Hodnotenie: 2 body
Správna odpoveď: 2 body
Nesprávna odpoveď: 0 bodov
typ otázky: otázka s výberom odpovede
 postup: vytvorenie interpretácie
 obsah: súvislý text (popis)
 situácia: vzdelávacia
Otázka č.3
typ otázky: otvorená otázka s tvorbou odpovede
 postup: vytvorenie interpretácie
 obsah: súvislý text
 situácia: vzdelávacia
Správna odpoveď: 2 body
Čiastočne správna odpoveď: 1 bod
Nesprávna odpoveď: 0 bodov
Správna odpoveď : Žiaci musia konštatovať dve veci: vrtenie zadočkom a dobu vrtenia.
Otázka by bola ľahšia, keby od žiakov požadovala, aby našli dva údaje v texte, ktoré
popisujú, ako včela tancuje, keď oznamuje, ako ďaleko je potrava od úľa. Úloha je

náročná na pozornosť čitateľa.
Poznámky k hodnoteniu otázky č.3:
2 body za odpovede, ktoré určujú, že informácia je daná aj vrtením zadočkom, aj dĺžkou
doby vrtenia, napr.
 Ako dlho včela vrtí zadočkom.
 Vzdialenosť úľa od potravy je vyjadrená dobou, počas ktorej vrtí včela zadočkom.
 Krúti zadočkom buď dlho = veľká vzdialenosť, krátko = krátka vzdialenosť.
 Vrtí zadočkom - potrava blízko-krátka doba, potrava ďaleko- dlhšia doba.
 Čím dlhšie vrtí zadočkom, tým je väčšia vzdialenosť.
1 bod za odpovede, ktoré hovoria LEN o vrtení zadočkom. (Odpoveď môže byť čiastočne
nepresná) Napr.:
 Vrtí zadočkom.
 Ukazuje, ako je to ďaleko tým, ako rýchlo vrtí zadočkom.
 Tancuje tak dlho, ako dlho je potrava od úľa (za akú dobu by k nej doleteli).
 Vrtí zadočkom z jednej strany na druhú a pritom sa pohybuje po krivke tvaru číslice 8.
0 bodov je za nevhodnú, nepresnú, neúplnú alebo neurčitú odpoveď, napr.:
 Ako rýchlo včela opisuje svojím pohybom tvar číslice 8.
 Aká veľká je číslica 8.
 Ako sa včela pohybuje.
 Tanec.
 Zadoček.
Otázka č.4
typ otázky: uzavretá otázka s tvorbou odpovede
 postup: získavanie informácií
 obsah: súvislý text (popis)
 situácia: vzdelávacia
Správna odpoveď: 2 body
Čiastočne správna odpoveď: 1 bod
Nesprávna odpoveď: 0 bodov
Správna odpoveď: V odpovedi na 4. otázku musia žiaci nájsť poslednú vetu textu, ktorá
konštatuje, že: "Medzi hlavné zdroje nektáru patria ovocné stromy, ďatelina a kvitnúce
stromy."

