Testovanie 5 – 2018
Slovenský jazyk a literatúra
Výsledky, analýza a komparácia úspešnosti vybraných testových úloh
z hľadiska sociálneho prostredia žiakov
Test zo slovenského jazyka a literatúry overoval vedomosti žiakov z vyučovacieho
jazyka, ktorými by mali disponovať na konci 4. ročníka ZŠ. Test bol zostavený tak,
aby svojou obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedal platným
pedagogickým štandardom zo SJL pre žiakov 4. ročníka ZŠ, pričom záväzným
dokumentom
pre
tvorbu
testov
bol
Štátny
vzdelávací
program
pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie.
Z celkového počtu testovaných žiakov 5. ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk
a literatúra (43 498) bolo 1 822 žiakov (4,2 %) zo sociálne znevýhodneného
prostredia (ďalej len SZP alebo znevýhodnenie SP). V porovnaní priemernej
úspešnosti, dosiahli celkovo v teste žiaci bez znevýhodnenia SP 59,9 %, zatiaľ čo
žiaci so znevýhodnením SP len 23,7 %.
Na analýzu sme vybrali 6 testových úloh, ktoré z hľadiska celonárodného
testovania boli:




veľmi ľahké (č. 10),
ľahké (č. 06, 08),
stredne obťažné (č. 07, 16, 28).

Úlohy č. 07, 16, 28 patrili k otvoreným úlohám s krátkou žiackou odpoveďou.
Medzi uzavreté s výberom jednej zo štyroch uvedených odpovedí patrili úlohy
č. 06, 08, 10.
V nasledujúcej analýze výsledkov sme uviedli komparáciu úspešnosti žiakov
5. roč. ZŠ z bežného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
vo vybraných testových úlohách v rámci testovej formy A (kód testu 3400).
Úlohy č. 06, 07, 08, 10, 16, 28 boli zamerané na základné poznatky, nevyhnutné
pre prijímanie a kognitívne spracovanie ďalších – nadväzných vedomostí a prácu
s nimi. Správnu odpoveď sme uviedli/označili červeným písmom/krúžkom.
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Ukážka 1, zadanie a analýza úlohy č. 06, viažucej sa k príslušnej ukážke

Ukážka 1 patrí medzi vecné súvislé texty. Úloha č. 06 bola zameraná
na oblasť Komunikácia a sloh, zaradili sme ju do kognitívnej úrovne analyzovať
s využitím konceptuálnych poznatkov. Jej cieľom bolo analyzovať vlastnosti ukážky,
vedieť odlíšiť vecný text od umeleckého, k čomu mali žiakov naviesť aj sekundárne
údaje uvedené v jednotlivých možnostiach odpovedí.
Úspešnosť žiakov bez znevýhodnenia sociálnym prostredím v úlohe č. 06
dosiahla 79,4 % (ľahká), u žiakov zo SZP sme zaznamenali len 34,3 % (obťažná).
Najčastejšie uvádzané nesprávne odpovede u žiakov zo SZP v danej úlohe
boli A (22 %) a B (26 %). Z toho vyplýva, že viac ako polovica žiakov zo SZP
dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo SZP poznala
základné znaky vecného textu.
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Zadanie a analýza úlohy č. 07, viažucej sa k ukážke 1

šesť
Úloha č. 07 bola zameraná na oblasť Jazyk a komunikácia. Zaradili sme ju
do kognitívnej úrovne porozumieť s využitím faktických znalostí. Žiaci mali
identifikovať vo vete základnú číslovku.
Pri komparácii bola úloha pre žiakov bez znevýhodnenia sociálnym prostredím
stredne obťažná (60,0 %) na rozdiel od žiakov zo SZP, pre ktorých bola veľmi
obťažná (17,5 %).
Veta obsahovala tri číslovky, z toho dve radové a jednu základnú. Vzhľadom
na náročnosť tejto úlohy u žiakov zo SZP možno konštatovať, že nemajú dostatočné
vedomosti o číslovkách, resp. neovládajú rozdiely medzi základnými a radovými
číslovkami.
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Ukážka 2, zadanie a analýza úlohy č. 08, viažucej s a k danej ukážke

Ukážka 2 patrí medzi umelecké súvislé texty, ide o prozaický útvar. Úloha
č. 08, bola zameraná na Čítanie s porozumením, patrila do kognitívnej úrovne
porozumieť s využitím konceptuálnych poznatkov. Jej cieľom bolo porozumieť
informáciám obsiahnutým v ukážke explicitne a vyvodiť súvislosti z textu.
Pre žiakov bez SZP bola úloha ľahká (76,2 %), pre žiakov zo SZP už však
bola úloha obťažná (39,2 %).
Nesprávne odpovede žiakov zo SZP boli približne rovnako rozvrstvené medzi
všetky tri distraktory A (21 %), C (18 %) a D (18 %). Z toho vyplýva, že skupina
žiakov zo SZP má značné nedostatky pri čítaní s porozumením, nedokáže z textu
vyexcerpovať potrebné údaje.
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Zadanie a analýza úlohy č. 10, viažucej sa k ukážke 2

Uzavretá úloha č. 10 zameraná na Čítanie s porozumením bola zaradená
do kognitívnej úrovne porozumieť s využitím konceptuálnych znalostí. Úlohou žiakov
bolo porozumieť informáciám obsiahnutým v ukážke explicitne a vyvodiť súvislosti
z textu.
Pre žiakov bez SZP bola úloha veľmi ľahká (85,4 %) oproti žiakom zo SZP,
pre ktorých bola obťažná (37,9 %).
Najčastejšie si žiaci z distraktorov vyberali odpoveď A (22 %) podobne ako
pri úlohe č. 08, zameranej rovnako na čítanie s porozumením. Z toho je možné
usúdiť, že žiaci zo SZP majú výrazné nedostatky pri čítaní s porozumením, nedokážu
z textu vyvodiť potrebné súvislosti a informácie.
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Ukážka 3, zadanie a analýza úlohy č. 16, vzťahujúcej sa k uvedenej ukážke

žiaci tichí ako ovce

Ukážka 3 patrí medzi umelecké súvislé texty, ide o báseň. Úloha č. 16
sa zameriavala na oblasť Čítanie a literatúra, zaradili sme ju do kognitívnej úrovne
aplikovať s využitím konceptuálnych poznatkov. Žiaci mali za úlohu aplikovať
poznatky o prirovnaniach a identifikovať prirovnanie v ukážke.
Úspešnosť žiakov bez znevýhodnenia SP v tejto úlohe dosahovala 53,0 %
(stredne obťažná) v porovnaní s úspešnosťou žiakov so znevýhodnením SP,
pre ktorých bola úloha veľmi obťažná (8,1 %). Z toho možno usúdiť, že žiaci
zo SZP nedisponujú dostatočnými vedomosťami o prirovnaniach a nedokážu ich
preto v texte správne identifikovať.
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Zadanie a analýza úlohy č. 28

a

Úloha č. 28 bola zaradená medzi voľné úlohy, neviazala sa teda k žiadnej
ukážke. Bola zameraná na oblasť Jazyk a komunikácia, zaradili sme ju do kognitívnej
úrovne aplikovať s využitím faktických poznatkov. Jej cieľom bolo pomocou znalostí
o spojkách správne identifikovať spojku vo vybraných veršoch.
Pre žiakov bez znevýhodnenia SP bola úloha stredne obťažná (57,9 %),
pričom pre žiakov so znevýhodnením SP sa stala úloha veľmi obťažnou (11,3 %).
Vzhľadom na to, že v texte bolo potrebné určiť jednu z najelementárnejších
a najpoužívanejších spojok – spojku „a“, avšak aj táto úloha sa pre žiakov zo SZP
stala pomerne náročnou, musíme konštatovať značné znalostné nedostatky aj v tejto
oblasti, či už ide o samotnú identifikáciu spojky, alebo neznalosť príslušnej
terminológie, a teda problematickosť pri pochopení zadania úlohy.

Záver z jednotlivých zistení
Podľa komparácie výstupných údajov žiakov bez SZP a žiakov zo SZP
vo vybraných úlohách č. 06, 07, 08, 10, 16 a 28, ktoré sa zameriavali na základné
javy učiva pre 1. stupeň ZŠ, majú žiaci zo SZP značné vedomostné nedostatky
vo všetkých testovaných oblastiach. Následne sa pridáva aj problematika
osvojovania
si
nadstavbových
znalostí
bez
nevyhnutných
základov.
Odporúčame vo zvýšenej miere precvičovať praktické uplatnenie teoretických
jazykových a literárnych javov a venovať sa čítaniu s porozumením.

Poznámka: Percentá uvádzajú priemernú úspešnosť žiakov pri riešení danej úlohy.
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