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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom druhom stretnutí podrobne venoval 

analýze úloh testov PISA. Oboznámili sme sa so samotným programom PISA a s analýzou úloh 

zameraných na testovanie čitateľskej gramotnosti. Diskutovali sme o ich praktickosti, reálnosti 

situácií, o jednoznačnosť testových úloh a jednoznačnosť správnych odpovedí. 

 

kľúčové slová: 

PISA, charakteristika PISA, ciele PISA, analýza úloh testov PISA, PISA 2009 – čitateľská 

gramotnosť 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Priblíženie a vysvetlenie pojmu PISA 

2. Prezentovanie, charakteristika a analýza úloh testov PISA 2009 – čitateľská gramotnosť 

3. Výmena skúseností pri podobných úlohách v jednotlivých predmetoch 

 

K bodu 1: 

Pomocou počítačovej prezentácie sme si vysvetlili samotný program PISA, jeho zameranie, 

pôsobenie a jeho hlavné ciele. Priblížili sme si PISU na Slovensku (zadanie, koordinátor, školskí 

koordinátori), oboznámili sa so samotným  priebehom testovania žiakov, ako aj s charakteristikou 

testovaných žiakov. Zoznámili sme s testovaním žiakov našej školy v roku 2015, so samotnou 

prípravou a realizáciou. 

 

K bodu 2: 

Charakterizovali sme úlohy PISA – rozdelenie úloh do 6 vedomostných úrovní a svoju pozornosť 

sme sústredili na úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť. Úlohy sú založené na troch základných 

aspektoch: texty (rozličné druhy písaných materiálov, ktoré žiaci čítajú), činnosti (kognitívne postupy 

čitateľa pri práci s textom) a situácie (zamýšľané využitie textu z pohľadu jeho autora) a vychádzajú 

z reálneho života. Žiak odpovedá na niekoľko typov otázok: otázky s jednoduchým výberom 

odpovede,  otázky s viacnásobným výberom odpovede, otázky s tvorbou odpovede, kombinované 

otázky 1 a  kombinované otázky 2. 

 

K bodu 3: 

Diskutovali sme o jednotlivých úlohách PISA 2009 – čitateľská gramotnosť. Podrobne sme 

analyzovali dané úlohy a k nim prislúchajúce otázky. Hodnotili sme ich zrozumiteľnosť, 

jednoznačnosť a zároveň náročnosť pre žiakov našej školy. V úlohách bolo príliš veľa údajov a žiaci 

našej školy by mali problém zapamätať si také veľké množstvo informácií, faktov a číselných údajov. 

Porovnávali sme úlohy PISA s podobnými úlohami v jednotlivých predmetoch, poukázali sme 

problémy pri riešení úloh našimi žiakmi, ako aj na možné riešenia pri zvýšení čitateľskej gramotnosti. 

13. Závery a odporúčania: 

− porozmýšľať o aplikácii čitateľskej gramotnosti na jednotlivých vyučovacích hodinách 

− zaraďovať do vyučovacieho procesu úlohy zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

− preštudovať si úlohy PISA zamerané na čitateľskú gramotnosť 

− na základe analýzy prezentovaných úloh PISA z roku 2009 vytvoriť úlohy s otázkami za 

jednotlivé predmety 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 25. 9. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Klára  Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 

 

 

 


