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Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výsledky českých ţáků v přírodovědných 

úlohách testování PISA 2015. V práci je udělaný podrobný rozbor výsledků 

přírodovědné gramotnosti patnáctiletých ţáků. Úvodní kapitoly práce se věnují 

charakteristice výzkumu PISA, jeho metodám a způsobu prezentace výsledků. 

Stručně se věnuje definici a koncepčnímu rámci přírodovědné gramotnosti pro 

potřeby výzkumu PISA. Pak se rozebírají úlohy a otázky pouţívané v testování 

PISA, testy, typy odpovědí a jich hodnocení. V práci je přehled počtu úloh pouţitých 

napříč jednotlivými testováními. Práce doplňuje předchozí bakalářské práce Kateřiny 

Bašátkové a Karla Havlíčka o výsledky v přírodovědných úlohách testování PISA 

z let 2012 a 2015. Práce mapuje výsledky českých ţáku v časovém sledu od roku 

2000 do roku 2015 a shrnuje výsledky ţáků podle kompetencí, znalostí a 

vzdělávacích oblastí. Všechny tyto výsledky porovnává s výsledky vybraných zemí 

OECD. Předposlední kapitola je jádrem této práce. Porovnává výsledky ţáků 

v jednotlivých kategoriích otázek, vybírá otázky s nejvyšší a nejniţší úspěšností, 

porovnává výsledky kluků a dívek a speciálně pojednává o nových fyzikálně 

zaměřených otázkách. Poslední částí této práce jsou její přílohy. Vývoj výsledků 

českých ţáků napříč roky 2000 – 2015 ve všech trendových otázkách pouţitých 

v testování PISA 2015 a přehled uvolněných přírodovědných úloh z testování PISA 

2015.  

Klíčová slova: PISA 2015, přírodovědná gramotnost, výsledky českých ţáků, 

trendová otázka, kompetence, znalost 
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Abstract: This bachelor thesis is concerned with the results of Czech pupils in the 

science tasks of PISA 2015 examination. A deeper analysis of 15-year-old pupils` 

results in scientific literacy is carried out in this thesis. Introductory chapters are 

devoted to the characteristics of PISA research, its methods and the way the results 

are presented. The thesis contains the definition of PISA research and briefly shows 

the conceptual framework of scientific literacy for the need of PISA research. The 

following chapters are devoted to tasks and test questions used in PISA research, 

tests, the type of responses and the methods of their evaluation. The summary of the 

number of tasks used in particular assessments is also listed in this thesis. Previous 

bachelor theses written by Kateřina Bašátková and Karel Havlíček are extended by 

this work with the results in science tasks from PISA 2012 and PISA 2015 

researches. The work maps Czech pupils` results from year 2000 until 2015 and 

summarises the results with respect to competencies, knowledge and systems. All 

results are compared with the results of other OECD countries. The most important 

part of this work is the penultimate chapter. The results of different types of tasks are 

discussed in this chapter as well as the questions with the highest and lowest score. 

Furthermore, the results of Czech pupils with the average of OECD countries and the 

results of boys and girls are compared. This chapter especially focuses on the results 

of new physical items.  The last part of this work are its annexes: Trend of Czech 

pupils` results in the science tasks of PISA 2015 research throughout the years  

2000 – 2015 and Overview of released science tasks from PISA 2015 research.   
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Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá výsledkami českých ţiakov 

v prírodovedných úlohách v testovaní PISA 2015. V práci je urobený podrobnejší 

rozbor výsledkov prírodovednej gramotnosti 15-ročných ţiakov. Úvodné kapitoly 

práce sa venujú charakteristike výskumu PISA, jeho metódam a spôsobu prezentácie 

výsledkov. Stručne sa venuje definícii a koncepčnému rámcu prírodovednej 

gramotnosti pre potreby výskumu PISA. Neskôr sa rozoberajú úlohy a otázky 

pouţívané v testovaní PISA, testy, typy odpovedí a ich hodnotenie. V práci je aj 

prehľad počtu úloh pouţitých napriek jednotlivými testovaniami. Práca dopĺňa 

predchádzajúce bakalárske práce Kateřiny Bašátkovej a Karla Havlíčka o výsledky 

v prírodovedných úlohách testovania PISA z rokov 2012 a 2015. Práca mapuje 

výsledky českých ţiakov v časovom slede od roku 2000 do roku 2015 a zhŕňa 

výsledky ţiakov podľa zručností, znalostí a vzdelávacích oblastí. Všetky tieto 

výsledky porovnáva s výsledkami vybraných krajín OECD. Predposledná kapitola je 

jadrom tejto práce. Porovnáva výsledky ţiakov v jednotlivých kategóriách otázok, 

vyberá otázky s najvyššou a najniţšou úspešnosťou, porovnáva výsledky 

s priemerom krajín OECD, porovnáva výsledky chlapcov a dievčat a špeciálne 

pojednáva o nových fyzikálne zameraných otázkach. Poslednou časťou tejto práce sú 

jej prílohy. Vývoj výsledkov českých ţiakov naprieč rokmi 2000 – 2015 vo všetkých 

trendových otázkach pouţitých v testovaní PISA 2015 a prehľad uvoľnených 

prírodovedných úloh z testovania PISA 2015. 

Kľúčové slová: PISA 2015, prírodovedná gramotnosť, výsledky českých ţiakov, 

trendová otázka, zručnosť, znalosť 
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Úvod 

Česká republika sa ako jedna z mnohých európskych krajín zapája do 

najväčšieho medzinárodného merania a zisťovania výsledkov vzdelania ţiakov v 

rámci výskumu PISA. Výskum PISA je aktivitou Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD). Vďaka tomu, ţe sa výskum opakuje kaţdé tri roky je 

moţné porovnávať výsledky ţiakov, ich zlepšenia a zhoršenia s predchádzajúcimi 

ročníkmi. Taktieţ je moţné porovnávať úroveň gramotnosti českých ţiakov 

s priemerom zemí OECD a zisťovať ich pripravenosť do budúceho pracovného 

ţivota. Výskum PISA umoţňuje jednotlivým krajinám zistiť, ako dobre a kvalitne sú 

nastavené ich školské systémy. Vzhľadom k inováciám v školskom vzdelávaní sa 

menia i typy a štruktúry úloh, čo umoţňuje zistiť, ktoré vlastnosti systému fungujú 

a ktoré naopak zlyhávajú.  

Medzinárodný výskum PISA 2015 zisťoval prírodovednú gramotnosť 15-ročných 

ţiakov, ktorý sa nachádzajú v poslednom roku povinnej školskej dochádzky. Išlo 

o šiesty cyklus medzinárodného výskumu PISA.  

 

Ciele tejto bakalárskej práce sú nasledovné:  

 Vybrať a usporiadať dáta k výsledkom českých ţiakov v prírodovedných 

a najmä fyzikálne zameraných úlohách výskumu PISA 2015.  

 Doplniť celkový prehľad výsledkov českých ţiakov v prírodovedných 

úlohách v časovom vývoji výsledkami v meraniach 2012 – 2015. 

 Vytvoriť prehľad výsledkov českých ţiakov podľa vedomostí, 

kompetencií a vzdelávacích oblastí, na ktoré boli úlohy zamerané, a podľa 

typu otázok. 

 Pri uvoľnených, fyzikálne zameraných úlohách urobiť podrobnejší rozbor 

výsledkov. 

 Vytvoriť databázu uvoľnených prírodovedných, fyzikálne zameraných 

úloh a pripraviť ich k zverejneniu na webe. 
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Štruktúra práce:  

Prvá kapitola charakterizuje výskum PISA. Opisuje jeho zameranie, 

koncepciu, cieľovú skupinu testovaných ţiakov, metódy pouţívané výskumom 

a spôsob prezentácie výsledkov.  

V druhej kapitole je definovaná prírodovedná gramotnosť, jej vymedzenie a zloţky 

prírodovednej gramotnosti. Sú tu uvedené aj zmeny v koncepcii oproti roku 2006. 

Charakteristikou prírodovedných úloh výskumu PISA 2015 sa zaoberá tretia kapitola 

tejto bakalárskej práce. Zameriava sa na typy úloh, spôsob ich vyhodnocovania a 

uvádza prehľad počtu úloh vo výskume PISA 2015. Pre názornosť je uvedená ukáţka 

uvoľnenej úlohy. 

Štvrtá kapitola uvádza prehľad celkových výsledkov českých ţiakov v časovom 

vývoji v rokoch 2000 – 2015. 

Piata kapitola sa zameriava iba na výsledky v prírodovedných úlohách v PISA 2015. 

Uvádza súhrnné výsledky, priemernú úspešnosť podľa pohlavia a v medzinárodnom 

kontexte. Analyzuje výsledky podľa zručností, znalostí a vzdelávacích oblastí. 

Predposledná, šiesta kapitola, analyzuje výsledky v konkrétnych prírodovedných 

úlohách a otázkach.  

V poslednej kapitole je prehľad prírodovedných fyzikálne zameraných uvoľnených 

úloh. 
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1. Charakteristika výskumu PISA 

Cieľom projektu PISA je zisťovať úroveň čitateľskej, matematickej a 

prírodovednej funkčnej gramotnosti 15-ročných ţiakov. Testovania sa opakujú kaţdé 

3 roky, pričom v kaţdom šetrení je kladený dôraz na inú gramotnosť a kaţdých 9 

rokov sa kladie dôraz na tú istú gramotnosť.  Projekt PISA zisťuje, ako sú 15-roční 

ţiaci pripravený do reálneho ţivota, nakoľko v tomto veku uţ mnoţstvo z nich končí 

povinnú školskú dochádzku. Tento projekt pravidelne analyzuje mnoţstvo 

nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné k úspešnému zapojeniu sa 

ţiakov do beţného ţivota a uchyteniu sa na trhu práce.  

Prírodovedná gramotnosť bola po prvýkrát hlavnou testovanou oblasťou v 

roku 2006.V PISA 2015 bola prírodovedná gramotnosť hlavnou testovanou oblasťou 

druhýkrát. Čitateľská a matematická gramotnosť boli vedľajšie testované oblasti. Do 

testovania sa v roku 2015 zapojilo 72 krajín.  

Oproti projektu PISA 2006 boli v projekte PISA 2015 vytvorené nové interaktívne 

úlohy, ktoré ţiaci riešili s pouţitím počítača. Jednou z hlavných zmien bol prechod 

od papierovej formy na elektronickú, či uţ pri vypĺňaní testov a dotazníkov ale aj pri 

spracovaní výsledkov.   

Projekt PISA 2015  zisťoval okrem úrovne prírodovednej, matematickej a 

čitateľskej gramotnosti aj schopnosť tímového riešenia problémov, ktorá 

nadväzovala na oblasť individuálneho riešenia problémov z predchádzajúceho cyklu.  

1.1 Testovaní ţiaci 

Testovanou vzorkou boli ţiaci narodení v roku 1999. Ţiaci, ktorí zvyčajne 

končia povinnú školskú dochádzku. V Českej republike (ďalej len ČR) sú to ţiaci, 

ktorí sa nachádzajú sa v posledných ročníkoch základných škôl, príp. v 

odpovedajúcich ročníkoch štvorročných gymnázií alebo v 1. ročníkoch stredných 

škôl, príp. v odpovedajúcich ročníkoch viacročných gymnázií.  

Do projektu je vţdy starostlivo vyberaná reprezentatívna časť ţiakov, aby bola 

zaručená ich rôznorodosť. V ČR je vzorka vyberaná tak, aby sa dali porovnávať 

výsledky ţiakov základných škôl, štvorročných gymnázií, viacročných gymnázií, 
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stredných odborných škôl s maturitnou skúškou, stredných odborných škôl 

nematuritných a špeciálnych škôl.  

V testovaní PISA 2015 bolo zapojených celkovo 345 škôl v ČR, čo predstavovalo asi 

7000 testovaných českých ţiakov.  

1.2 Pouţité metódy 

Úroveň všetkých funkčných gramotností je testovaná prostredníctvom testov, 

ktoré ţiaci vypĺňajú na počítači. Ţiaci na ne odpovedajú za vyuţitia príslušných 

zručností a znalostí. Ţiak má 2 hodiny na vyplnenie testu.  

Kaţdý test obsahuje štyri 30-minútové klastry. Ţiak hodinu vyplňuje testy skúmajúce 

prírodovednú gramotnosť (testy skúmajúce hlavnú testovanú oblasť). Kaţdý klaster 

obsahuje buď nové alebo len trendové úlohy. Druhú hodinu ţiak strávi vyplňovaním 

klastrov z čitateľskej a matematickej gramotnosti (z kaţdej gramotnosti po 1 klaster).  

Drvivá väčšina testových úloh sa začína motivačným materiálom, ktorým 

môţe byť písomný úvod alebo text sprevádzajú tabuľky, obrázky, grafy, mapy či 

animácie a simulácie. Kaţdá testová úloha vychádza z reálnej situácie.  

Ţiaci sa stretávajú s otázkami, na ktoré odpovedajú rozličnými spôsobmi. Sú to buď 

uzavreté otázky s výberom odpovede z ponúkaných moţností, môţu voliť medzi 

odpoveďami áno/nie, prípadne určujú správnosť tvrdenia. Potom sú tu otvorené 

otázky, na ktoré ţiaci formulujú a vytvárajú svoje vlastné odpovede.  

Ţiaci odpovedajú na otázky nielen na základe svojich znalostí a vedomostí z 

prírodných vied, ale testujú sa aj ich zručnosti a schopnosti. To zahŕňa prácu s 

pojmami, triedenie dát, interpretáciu výsledkov ale aj rozhodovanie o tom, či je daný 

vedecký pokus dobre nastavený pre overenie hypotézy, príp. ako správne zmeniť 

podmienky pokusu. PISA 2015 netestuje len vedomosti z prírodných vied, ale aj 

vedomosti o prírodných vedách.  

V úlohách sa testuje schopnosť ţiakov zbierať a triediť informácie, vyvodzovať 

závery a interpretovať a chápať text a vysvetľovať, popisovať a predpovedať javy.  
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Okrem testov sprevádzajú projekt PISA aj dotazníky. Slúţia na sledovanie 

postojov respondentov, sledovanie závislosti výsledkov respondentov na ich 

socioekonomickom zázemí a pod. 

Súčasťou PISA 2015 bol v ČR aj dotazníkový prieskum medzi učiteľmi. Na 

dotazníky odpovedali 2 skupiny učiteľov 15-ročných ţiakov. Dotazník sa zmeriaval 

na pouţívané formy výučby prírodovedných predmetov, druhú skupinu tvorili 

učitelia ostatných „neprírodovedných“ predmetov. Dotazník zisťoval názory učiteľov 

na školu, kvalifikovanosť učiteľov či názory na pedagogické postupy pouţívané pri 

výučbe.  

1.3 Prezentácia výsledkov 

Projekt PISA hodnotí výsledky ţiakov v testoch dvomi spôsobmi, pomocou 

bodového skóre a pomocou dosiahnutých úrovní gramotnosti ţiakov.  

Bodové skóre vyjadruje úspešnosť ţiaka v riešení testov. Priemernému 

bodovému skóre všetkých zúčastnených ţiakov zemí OECD je v kaţdej oblasti 

gramotnosti priradená hodnota 500 bodov. Výsledky kaţdého nového výskumu sú 

podľa tejto hodnoty prepočítavané. Pre kaţdú oblasť gramotnosti je vytvorená iná 

škála výsledkov zemí.  

Úroveň gramotnosti ţiakov je určená podľa bodového skóre, ktoré ţiak 

dosiahne v danej časti testu. Na základe toho je ţiak zaradený do jednej zo šiestich 

úrovní gramotnosti. Kaţdá úroveň gramotnosti je slovne popísaná a definuje, čo ţiak 

danej úrovne gramotnosti zvláda, chápe a akými schopnosťami a znalosťami 

disponuje. Šiesta úroveň predstavuje najvyššiu úroveň gramotnosti, odpovedá 

najvyššiemu bodovému skóre. Ako základná úroveň gramotnosti, je určená úroveň 2. 

Ţiak, ktorý túto úroveň gramotnosti nedosahuje, by mohol mať problémy v ďalšom 

štúdiu alebo v pracovnom ţivote. Úroveň 1 pozostáva z úrovní 1a a 1b. Týmto 

úrovniam gramotnosti prislúchajú ţiaci, ktorý dosiahli najniţšie bodové skóre vo 

výskume PISA. Ovládajú najjednoduchšie zručnosti. Ich znalosti a schopnosti sú 

nízke.  

(Spracované podľa [3].) 
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2. Prírodovedná gramotnosť 

Pojem prírodovedná gramotnosť sa vzťahuje na poznatky prírodných vied a na 

technológie, ktoré sú zaloţené na poznatkoch prírodných vied.  

2.1 Definícia prírodovednej gramotnosti 

Prírodovedná gramotnosť v PISA 2015 je definovaná ako: 

Schopnosť jedinca premýšľať a konať vo všetkých veciach súvisiacich s prírodnými 

vedami a ich princípmi ako aktívny občan.  

Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa do vecnej debaty 

o prírodných vedách a technológiách, k čomu nevyhnutne potrebuje nasledujúce 

zručnosti: 

1) Vysvetľovať javy vedecky  

 Rozpoznávať, ponúkať a hodnotiť vysvetlenia rozličných prírodných 

javov a technológií.  

2) Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

 Popisovať a hodnotiť prírodovedné bádania a navrhovať 

vedeckovýskumné otázky.  

3) Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

 Analyzovať a vyhodnocovať rôzne podoby dát, tvrdení a dôkazov 

a vyvodzovať odpovedajúce vedecké závery.  

 

2.2 Zmeny v koncepčnom rámci prírodovednej gramotnosti v PISA 

2015 oproti 2006 

Vo výskume PISA 2006 sa postoje ţiakov k prírodným vedám a technike 

zisťovali dvomi spôsobmi, a to prostredníctvom ţiackych dotazníkov 

a prostredníctvom otázok vloţených do testov. Otázky na zisťovanie postojov 

vloţené do ţiackych testov však predĺţili testy. Preto pre zisťovanie postojov ţiakov 

boli vo výskume PISA 2015 vyuţité iba samotné dotazníky. Dve z troch testovaných 

oblastí v rámci postojov ţiakov k prírodným vedám a technike zostali nezmenené, sú 
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to 1. záujem o prírodné vedy a 3. zodpovednosť voči zdrojom a povedomie 

o životnom prostredí. 2.oblasť uznanie hodnoty vedeckého výskumu sa zmenila na 

hodnotenie účelnosti vedeckých postupov. 

Definícia prírodovednej gramotnosti z roku 2015 vychádza a rozvíja definíciu 

z roku 2006. Hlavným rozdielom je to, ţe Vedomosti o prírodných vedách boli 

rozdelené do dvoch zloţiek – procedurálna a epistemická znalosť. 

Názvy kontextov sa oproti PISA 2006 (osobný – sociálny – globálny) zmenili. 

V PISA 2015 vytvárajú súvislejšiu postupnosť: osobný – miestny/národný – 

globálny.  

 

2.3 Zloţky prírodovednej gramotnosti 

 

4 koncepčné rozmery prírodovednej gramotnosti pre účely výskumu PISA 2015:  

 Kontexty  

 Znalosti  

 Zručnosti  

 Postoje 

Prepojenie jednotlivých častí prírodovednej gramotnosti zobrazuje nasledujúca 

schéma (prevzatá z [11], s. 12). 
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2.4 Popis častí prírodovednej gramotnosti 

 

2.4.1 Zručnosti 

Úroveň vedca a 15-ročného ţiaka je odlišná, preto sú pre potreby PISA 2015 

popísané prírodovedné zručnosti nasledovne: 

Vysvetľovať javy vedecky vyţaduje schopnosti: 

 Schopnosť pouţívať prírodovedné poznatky 

 Vyberať, vytvárať a pouţívať rôzne modely a spôsoby zobrazení 

 Formulovať a zdôvodňovať vhodnú odpoveď 

 Navrhnúť vysvetľujúcu hypotézu 

 Vysvetliť moţné dopady prírodovedného poznania na spoločnosť 

Napríklad: prečo antibiotiká nezničia vírus, prečo plyny nie sú stlačiteľné ale 

kvapaliny áno atď.  

Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum vyţaduje schopnosti: 

 Vymedziť oblasť výskumu v danej prírodovednej štúdii 

 Rozlišovať veci, ktoré je moţné vedecky skúmať 

 Navrhnúť spôsob vedeckého skúmania danej otázky 

 Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania danej otázky 

 Popísať a zhodnotiť všetky spôsoby, ktorými vedci zaisťujú spoľahlivosť dát, 

objektivitu  a platnosť vysvetlenia 

Napríklad: vedieť usúdiť, ktoré veličiny by mali byť v danom pokuse merané, ako 

merať premenné a kontrolovať ich alebo ktoré opatrenia by mali byť prijaté, aby sme 

získavali správne údaje.  

Vedecky interpretovať dáta a dôkazy vyţaduje schopnosť: 

 Analyzovať a interpretovať dáta a vyvodzovať odpovedajúce závery 

 Rozpoznať odhady, dôkazy a fakty v prírodovedných textoch 
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 Rozlišovať argumenty zaloţené na vedeckých faktoch a teóriách od 

argumentov zaloţených na iných základoch 

 Vyhodnocovať vedecké argumenty a fakty z rôznych zdrojov ako sú noviny, 

internet, časopisy, televízia 

 Prevádzať dáta z jedného formátu do iného 

Napríklad: interpretovať a vysvetliť vedecký dôkaz komukoľvek pouţitím rôznych 

nástrojov tak, aby mu porozumel.  

Všetky tieto tri zručnosti vyţadujú určité znalosti.   

2.4.2 Znalosti 

Obsahová znalosť 

Vysvetľovanie prírodných javov a technológií vyţaduje obsahovú znalosť. 

Obsahová znalosť je znalosť obsahu vedy. Je to znalosť pojmov, princípov, faktov 

a poznatkov o prírode, ţivej i neţivej. Znalosť sveta, ktorý popisujú prírodné vedy.  

Testujú sa znalosti z oblastí:  

ţivé systémy (bunka, organizmus, človek, populácia, ekosystémy, biosféra), 

fyzikálne systémy (štruktúra a vlastnosti hmoty, chemické zmeny hmoty, pohyb 

a sila a pole, energia a jej premeny, interakcia medzi energiou a hmotou) a systémy 

Zeme a vesmíru (zloţenie Zeme, energia Zeme, zmeny na Zemi, vývoj Zeme, Zem 

vo vesmíre, vývoj a zloţenie vesmíru), ktoré odpovedajú úrovni 15-ročného ţiaka. 

Procedurálna znalosť 

Vyhodnocovať a navrhovať vedecký výskum a vedecky interpretovať dáta 

a dôkazy vyţaduje viac ako len znalosť obsahu. Vyţaduje to znalosť vedeckých 

postupov, ktorá sa nazýva procedurálna znalosť. Je to znalosť vedeckých metód 

a plánov, ktorými sa zisťujú určité vedecké poznatky.  

Epistemická znalosť 

Pre pochopenie vedy ako praktickej činnosti je nevyhnutná epistemická 

znalosť. Znamená to porozumieť významu vedeckých otázok, pokusov, hypotéz 
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a poznať rôzne formy vedeckého bádania a funkciu vedeckých postupov. Môţe 

predstavovať aj schopnosť navrhnúť, ako by mohol byť problém vedecky skúmaný.  

2.4.3 Kontexty 

Výskum PISA 2015 testuje zručnosti a znalosti nielen na úrovni školského 

učiva ale aj z oblastí týkajúcich sa samotného ţivota ţiaka, jeho rodiny a rovesníkov 

– osobný kontext, okruhu ľudí z jeho regiónu – miestny/národný kontext ale aj 

ţivota na celom svete – globálny kontext. 

Tém, v ktorých moţno vyuţiť vedu a techniku v rámci predchádzajúcich troch 

kontextov je niekoľko. Tieto témy odráţajú veľa situácií zo ţivota ţiaka, týkajú sa 

zdravia a chorôb, prírodných zdrojov, kvality ţivotného prostredia, ohrozenia 

prírodného prostredia a ďalších pozoruhodných oblastí vedy a techniky 

(podrobnejšie v [11], s. 13, 14).  

2.4.4 Postoje 

Postoj ţiaka k vede ovplyvňuje jeho následné získavanie prírodovedných 

poznatkov. V PISA 2015 sa postoje k vede zisťujú dotazníkom, ktorý ţiaci vyplňujú.  

V PISA 2015 sa postoje ţiakov k vede hodnotia v troch oblastiach: 

 Záujem o vedu a techniku  

 Vedecký prístup k problému 

 Povedomie o ţivotnom prostredí 

Záujem o vedu a techniku je charakterizovaný ako ochota získavať nové vedecké 

znalosti, byť zvedavý vo veciach týkajúcich sa prírodných otázok, zvaţovať budúce 

povolanie vo vede. 

Vedecký prístup k problému znamená, ţe ţiak si je vedomý dôleţitosti vhodných 

metód vedeckého výskumu a oceňuje kritiku ako prostriedok k zlepšeniu výsledku.  

Povedomie o ţivotnom prostredí sa chápe ako záujem o ţivotné prostredie a trvalo 

udrţateľný ţivot, presadzovať metódy a chovanie udrţateľného ţivotného prostredia.  
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2.4.5 Poţadované úrovne poznania 

Novým prvkom koncepčného rámca PISA 2015 je vymedzenie poţadovanej 

úrovne poznania. Poţadovaná úroveň poznania sa týka poţadovaných spôsobov 

duševnej práce so znalosťami.  

Často sa zamieňa s náročnosťou otázky. Náročnosť otázky je odhadnutá 

z podielu testovanej populácie, ktorá je v riešení úloh úspešná. Preto je potrebné 

rozlišovať poţadovanú úroveň poznania a náročnosť otázky.  

Poţadovaná úroveň poznania môţe byť kvalifikovaná ako: 

Nízka – schopnosť vykonania jednoduchých úkonov, napríklad vybavenie si faktu, 

termínov, zákonov, vyhľadanie jedného bodu v grafe  alebo jedného údaja v tabuľke.  

Stredná – pouţitie abstraktnej znalosti k popisu alebo vysvetleniu javu, voľba 

vhodného postupu zahŕňajúceho dva alebo viac krokov, triedenie  a zobrazenie dát, 

vysvetlenie alebo pouţitie jednoduchých tabuliek alebo grafov.  

Vysoká – analýza zloţitej informácie alebo údaju, zhrnutie a zhodnotenie faktov, 

overenie z viacerých zdrojov, vytvorenie plánu alebo postupných krokov 

k vyriešeniu úlohy.  

(Spracované podľa [11].) 
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3. Prírodovedné úlohy 

Základnou jednotkou testu PISA 2015 je úloha. Prírodovedné úlohy v PISA 

2015 riešia ţiaci s vyuţitím ich prírodovedných znalostí a zručností.  

Testová úloha pozostáva spravidla z motivačného textu, za ktorým nasleduje viacero 

otázok. Úvodný text ţiaka oboznámi s daným problémom prípadne mu poskytne 

informácie k riešeniu otázky. Úlohy môţu byť okrem iného doplnené grafmi, 

tabuľkami, schémami či inými grafickými prvkami.  

Niektoré úlohy pracujú primárne s jedným úvodným textom a v priebehu otázok je 

text ešte doplňovaný kratšími informáciami, čo umoţňuje ţiakovi riešiť viacero 

otázok zaoberajúcich sa jednou situáciou. Prínosom takéhoto typu úloh je, ţe sa ţiak 

hlbšie oboznámi s danou témou.  

Kaţdá úloha hodnotí viacero znalostí a zručností. Naopak kaţdá otázka slúţi na 

testovanie jednej formy znalosti a jednej zručnosti.  

Novinkou v PISA 2015 boli úlohy vyuţívajúce simulácie a animácie, ktoré 

ţiaci riešili s pouţitím počítača. Jednou z hlavných zmien oproti roku 2006 bol 

prechod od papierovej formy na elektronickú.   

Úlohy do testov sú zostavované na základe zváţenia kontextu, ktorý slúţi ako 

motivácia, zručností potrebných k vytvoreniu odpovede na otázku a uplatnenej 

znalosti a poţadovanej úrovne poznania.  

3.1 Formy odpovedí na otázky 

Ţiak môţe na otázku odpovedať jednou z nasledujúcich foriem odpovedí: 

 Jednoduché viacvýberové  

 výber jednej odpovede zo 4 moţností 

 výber aktívneho bodu – označenie prvku v rámci grafiky alebo textu 

 Komplexné viacvýberové  

 výber z odpovedí Áno/Nie v súbore viacerých otázok, ktoré sú potom 

hodnotené ako jedna odpoveď 

 výber viac ako jednej odpovede zo zoznamu 
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 dokončenie vety výberom z ponuky 

 zoradenie, usporiadanie alebo zoskupenie prvkov na monitore 

 Otázky vyţadujúce vytvoriť odpoveď 

 grafická odpoveď alebo písomná odpoveď vo forme slovného 

spojenia 

Novinkou v PISA 2015 boli odpovede, ktoré vychádzali z interaktívnych úloh. 

Takéto odpovede sú hodnotené ako odpovede komplexné viacvýberové alebo ako 

otázky s voľnou tvorbou odpovede – podľa otvorenosti. 

3.2 Hodnotenie odpovedí 

V prírodovedných úlohách sa vyskytuje niekoľko typov otázok, ktoré sú 

charakterizované formou odpovede (viď časť 3.1).   

Otázky s formou jednoduchej viacvýberovej odpovede a niektoré otázky 

s komplexnou viacvýberovou odpoveďou sa vkladajú priamo do systému pre 

zadávanie dát. Väčšina otázok s tvorbou krátkych odpovedí a všetky otázky 

vyţadujúce rozsiahlu odpoveď sú vyhodnocované odborníkmi (kodérmi). Kodéri sa 

musia riadiť jednotnými pokynmi pre hodnotenie, tzv. kódovacími manuálmi, na 

základe ktorých priraďujú odpovediam číselné kódy. Tieto kódy sú potom spoločne 

s kódmi zvyšných otázok uloţené do systému a elektronicky prevedené na bodové 

hodnotenie ţiaka. Na základe bodového skóre je ţiak následne zaradený do 

príslušnej úrovne gramotnosti.  

Odborníci nerozdeľujú odpovede na „správne“ a „nesprávne“. Poţívajú pojmy 

„úplná odpoveď“, „čiastočná odpoveď“ a „nevyhovujúca odpoveď“. Dôleţité je to, 

do akej miery ţiak porozumel textu a je schopný zodpovedať otázku. V kódovacom 

manuáli je podrobne popísané, čo musí odpoveď obsahovať, aby bola ohodnotená 

ako úplná alebo čiastočná, a aké odpovede sú povaţované za nevyhovujúce. Vţdy sú 

uvedené i konkrétne príklady takýchto odpovedí.  

Kaţdej odpovedi je priradený číselný kód, ktorý je buď jednociferný alebo 

dvojciferný. U odpovedí hodnotených jednociferným kódom sa hodnotí iba stupeň 

ich správnosti.  
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Kódy 2 a 1 označujú odpoveď úplnú alebo čiastočnú. Vyššia hodnota odpovedá 

vyššej miere správnosti.  

Kód 0 sa dáva odpovediam, v ktorých sa ţiak pokúsil o odpoveď, ale odpoveď 

nespĺňa ani kritéria odpovedi čiastočnej alebo je zrejmé, ţe ţiak nepochopil text či 

otázku. Spadajú sem aj odpovede nezmyselné.  

Kód 9 je určený situáciám, keď sa ţiak o odpoveď vôbec nepokúsil.  

V prípade dvojciferného kódovania určuje prvá číslica mieru správnosti odpovede 

a druhá číslica konkrétny typ odpovede. Z týchto kódov je potom moţné napríklad 

zistiť, akých chýb sa ţiaci dopúšťajú, aké majú chybné predstavy alebo akým 

spôsobom rozmýšľajú o probléme.  

3.3 Testy  

Otázky prírodovednej gramotnosti boli rozdelené do 30-minútových klastrov 

(klaster = časť testového zošitu s úlohami). Kaţdý klaster obsahuje len nové alebo 

len trendové úlohy (úlohy pouţívané v predchádzajúcich výskumoch PISA).  

Celkovo bolo vo výskume PISA 2015 pouţitých 6 klastrov trendových úloh a 9 

klastrov nových úloh. 

Na vyplnenie testového zošitu pozostávajúceho zo 4 klastrov mali ţiaci 2 hodiny. 

Ţiakom krajín, ktoré sa zapojili iba do papierovej formy testovania, boli pridelené 

testy pozostávajúce výlučne z trendových úloh.  

3.3.1 Rozdelenie úloh v testoch  

Úlohu vţdy charakterizuje určitá časť koncepčného rámca PISA 2015: 

zručnosť, znalosť, vzdelávacia oblasť, kontext a téma v rámci kontextu, 

poţadovaná úroveň poznávacieho procesu, úroveň gramotnosti. Ďalej je 

doplnená informáciou o priradenom kóde úlohy a forme odpovedi.   

Tri typy zručností (vysvetľovať javy vedecky, vyhodnocovať a navrhovať 

prírodovedný výskum, vedecky interpretovať dáta a dôkazy), ktorými by mal 

disponovať prírodovedne gramotný človek sme bliţšie popísali uţ v podkapitole 

2.4.1. Obdobne aj tri typy znalostí (obsahová, procedurálna a epistemická), na 
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ktorých tieto zručnosti závisia sú podrobnejšie rozobrané v podkapitole 2.4.2. 

V rámci všetkých troch typov znalostí sa v PISA 2015 testovali znalosti zo 

vzdelávacích oblastí: fyzikálne systémy, ţivé systémy a systémy Zeme a vesmíru.  

Úlohy v prírodovedných testoch PISA 2015 pokrývajú všetky tematické 

oblasti: zdravie a choroby, prírodné zdroje, kvalita ţivotného prostredia, ohrozenie 

prírodného prostredia a ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky. V rámci 

tematických oblastí pokrývajú aj kontexty (osobný, miestny/národný a globálny) – 

viď podkapitola 2.4.3.  

Novým prvkom koncepčného rámca PISA 2015 sú poţadované úrovne 

poznávacieho procesu (nízka, stredná, vysoká) – viď podkapitola 2.4.5, ktoré slúţia 

k hodnoteniu prírodovednej gramotnosti ţiaka.  

Kaţdá otázka je označená aj úrovňou gramotnosti. Ţiak spadajúci do danej 

úrovne gramotnosti (a vyššej) by mal danú otázku zvládnuť. Bliţší popis úrovní 

gramotnosti sa nachádza v [3], s. 52, 53. 

Formy odpovedí sme uţ popísali v podkapitole 3.1 tejto kapitoly.  

(Spracované podľa [3], [11].) 

 

3.4 Prehľad počtu úloh 

Tabuľka 1 zobrazuje celkový prehľad počtu otázok pouţitých 

v prírodovedných testoch PISA 2015 podľa toho, akú zručnosť, znalosť, vzdelávaciu 

oblasť, kontext a poţadovanú úroveň poznania testovali. V tabuľke je uvedený aj 

počet otázok podľa formy odpovede. Tabuľka uvádza počet úloh podľa toho, kde sa 

v aspoň jednej otázke úlohy vyskytla uvedená zručnosť, znalosť, vzdelávacia oblasť, 

kontext, poţadovaná úroveň poznania a forma odpovede.  
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 Druh 

Počet 

trendových 
Počet nových 

úloh otázok úloh otázok 

Z
ru

čn
o
sť

 Vysvetľovať javy vedecky 22 41 24 48 

Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 18 28 17 28 

Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný 

výskum 
10 16 14 23 

Z
n
al

o
sť

 Obsahová 25 51 20 47 

Procedurálna 13 24 15 36 

Epistemická 9 10 13 16 

O
b
la

sť
 Ţivé systémy 16 39 12 35 

Fyzikálne systémy 13 28 13 33 

Systémy Zeme a vesmíru 9 18 11 31 

K
o
n
te

x
t Osobný 5 10 3 11 

Miestny/Národný 20 58 14 50 

Globálny 10 17 11 38 

Ú
ro

v
eň

 

p
o
zn

an
ia

 

Nízka 20 30 16 26 

Stredná 26 48 25 65 

Vysoká 6 7 7 8 

F
o
rm

a 

o
d
p
o
v
ed

e Jednoduchá viacvýberová 18 29 16 25 

Komplexná viacvýberová 17 25 23 41 

Otvorená odpoveď 20 31 23 33 

Tabuľka 1: Prehľad počtu úloh a otázok podľa toho, akým prvkom 

koncepčného rámca PISA 2015 sú charakterizované 
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Rok 
Počet 

úloh 

Počet 

otázok 

Z toho z roku 

2000 

Z toho z roku 

2003 

Z toho z roku 

2006 

Z toho z roku 

2009 

Z toho z roku 

2012 

Počet 

úloh 

Počet 

otázok 

Počet 

úloh 

Počet 

otázok 

Počet 

úloh 

Počet 

otázok 

Počet 

úloh 

Počet 

otázok 

Počet 

úloh 

Počet 

otázok 
2
0
0
0
 

13 35           

2
0
0
3
 

13 35 10 25         

2
0
0
6
 

37 108 6 14 8 22       

2
0
0
9
 

18 53 3 6 4 10 18 53     

2
0
1
2

 

18 53 3 6 4 10 18 53 18 53   

2
0
1
5

 

56 184 5 12 8 21 28 81 18 53 18 53 

Tabuľka 2: Prehľad počtu prírodovedných úloh v testovaniach PISA naprieč 

rokmi 2000 aţ 2015 

3.5 Ukáţka uvoľnenej úlohy 

Na záver tejto kapitoly uvedieme ukáţku jednej uvoľnenej úlohy. Úloha sa 

skladá z 3 otázok. Za kaţdou otázkou uvedieme tabuľku uvádzajúcu zatriedenie 

otázky podľa zručnosti, znalosti a vzdelávacej oblasti, kontextu – témy v rámci 

kontextu, úrovne gramotnosti, poţadovanej úrovne poznania a formy odpovede. 

Témou úlohy č.1 je rozdielna vegetácia v jednej lokalite. Ţiak je na začiatku úlohy 

oboznámený s problematikou úlohy a sú mu poskytnuté dostatočné informácie na 

zodpovedanie otázok.    
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Úloha č. 1 – Štúdium svahov  

Úvod 

Skupina ţiakov si všíma významného rozdielu vo vegetácii dvoch svahov v jednom 

údolí. Vegetácia na svahu A je omnoho zelenšia a bohatšia ako na svahu B. Tento 

rozdiel je znázornený na nasledujúcom obrázku.  

 

Ţiaci skúmali, prečo sa vegetácia na jednotlivých svahoch líši. V rámci tejto štúdie 

merali tri prírodné faktory behom určitého časového obdobia.  

 Slnečné ţiarenie: mnoţstvo slnečného ţiarenia dopadajúceho na dané miesto  

 Vlhkosť pôdy: mnoţstvo vody v pôde na danom mieste 

 Zráţky: mnoţstvo daţďovej vody, ktoré spadne na dané miesto 

 

Otázka 1/3 – Zber údajov 

Ţiaci rozmiestnili na kaţdom svahu po dva od kaţdého z troch typov prístrojov tak, 

ako ukazuje nasledujúci obrázok. 



19 
 

 

Prečo ţiaci pri hľadaní rozdielov vo vegetácii jednotlivých svahov umiestnili na 

kaţdý svah od kaţdého prístroja dva kusy? 

 

 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext Miestny/národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 3 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma odpovede Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 
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Spôsob hodnotenia otázky 

Ţiak by mal po prehliadnutí usporiadania pokusu vysvetliť dôvod zdvojenia 

pouţitých prístrojov.  

Úplná odpoveď – kód 1 

Podáva vysvetlenie, z ktorého vyplývajú vedecké výhody pouţitia viacerých 

meracích prístrojov na kaţdom svahu: napríklad nastavenie pre rôzne podmienky na 

svahu, zvýšenie presnosti merania pre kaţdý svah, poistenie z dôvodu poruchy.  

Príklady správnych odpovedí:  

 Chceli zistiť, či je rozdiel medzi svahmi veľký. 

 Pretoţe je pravdepodobné, ţe sa hodnoty budú líšiť i v rámci jedného svahu. 

 Pre zvýšenie presnosti merania pre kaţdý svah. 

 Dáta budú omnoho presnejšie. 

 V prípade poruchy jedného z prístrojov. 

 Pre porovnanie rôzneho mnoţstva slnečného svitu na jednom svahu. (Z 

porovnania vyplýva, že môže byť rozdielne.) 

Nevyhovujúca odpoveď – kód 0 

Iné odpovede, vrátane odpovedí, ktoré jednoducho uvádzajú, ţe získať viacero 

údajov je lepšie, ale bez vysvetlenia výhody z vedeckého pohľadu, a odpovede, ktoré 

sa zaoberajú iba dôvodom, prečo sú senzory umiestnené na dvoch svahov, ale nie 

prečo sú dva kusy z kaţdého prístroja umiestnené na kaţdom svahu. 

Príklady nevyhovujúcich odpovedí: 

 Dva sú lepšie ako jeden. 

 Svahy môţu byť väčšie. 

 Aby zistili rozdiely medzi jednou a druhou stranou. („Stranou“ sa myslí 

„svah“.) 

 Údaje z merania budú vyrovnanejšie.  

 K potvrdeniu, ţe test sa vykonáva správne. 
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Ďalším typom odpovede je neuvedená odpoveď. Prislúcha jej kód 9. 

Otázka 2/3 – Analýza údajov 

Ţiaci vzali priemery hodnôt nameraných za dané časové obdobie oboma prístrojmi 

na kaţdom svahu a spočítali odchýlky od priemeru. Ich výpočty sú zaznamenané 

v nasledujúcej tabuľke. Odchýlka je uvedená so znamienkom „±“. 

 

 Priemerné mnoţstvo 

slnečného ţiarenia 

Priemerná vlhkosť pôdy Priemerné zráţky 

Svah A 3800 ± 300 Mj/m
2
 28 ± 2 % 450 ± 40 mm 

Svah B 7200 ± 400 Mj/m
2
 18 ± 3 % 440 ± 50 mm 

 



22 
 

 

Ktoré sú moţné zdroje odchýlok v dátach nameraných ţiakmi?  

 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností.  

 

 Presnosť merania sa u jednotlivých prístrojov líši.  

 Prírodné faktory sa v priebehu času menia.  

 Prírodné faktory sa na tom istom svahu líšia.  

 Prírodné faktory na jednotlivých svahoch sa líšia.  

 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext Miestny/národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 6 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma odpovede Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

Spôsob hodnotenia otázky 

Otázka je zameraná na metodiku výskumnej prírodovedeckej práce a ţiak má 

rozpoznať moţné zdroje odchýlok v nameraných dátach. Odpoveď vyberá 

z uvedených moţností a správnou odpoveďou je, ţe prírodné faktory sa na tom istom 

svahu líšia. 

Otázka 3/3 – Analýza údajov 

Ţiaci vzali priemery hodnôt nameraných za dané časové obdobie oboma prístrojmi 

na kaţdom svahu a spočítali odchýlky od priemeru. Ich výpočty sú zaznamenané 

v nasledujúcej tabuľke. Odchýlka je uvedená so znamienkom „±“. 
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 Priemerné mnoţstvo 

slnečného ţiarenia 

Priemerná vlhkosť pôdy Priemerné zráţky 

Svah A 3800 ± 300 Mj/m
2
 28 ± 2 % 450 ± 40 mm 

Svah B 7200 ± 400 Mj/m
2
 18 ± 3 % 440 ± 50 mm 

 

Dvaja ţiaci sa nezhodujú v názore na dôvod rozdielnej vlhkosti pôdy na oboch 

svahoch.  

 Ţiak 1 si myslí, ţe rozdielna vlhkosť pôdy na oboch svahoch je spôsobená 

rozdielnym slnečným ţiarením. 

 Ţiak 2 si myslí, ţe rozdielna vlhkosť pôdy na oboch svahoch je spôsobená 

rozdielnymi zráţkami.  
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Ktorý ţiak má na základe uvedených údajov pravdu?  

 Ţiak 1 

 Ţiak 2 

Svoju odpoveď zdôvodni. 

 

 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext Miestny/národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 4 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Vysoká 

Forma odpovede Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

Spôsob hodnotenia otázky 

V úvode otázky sú uvedené dve hypotézy, ktorými sa vysvetľujú rozdielne hodnoty 

vlhkosti pôdy na oboch svahoch. Ţiak musí rozhodnúť, ktorá je správna a svoj výber 

zdôvodniť.  

Úplná odpoveď – kód 1 

Správne vysvetlenie je uvedené v prvej moţnosti. Ţiak zvolí moţnosť Žiak 1 

a zároveň uvedie, ţe existujú rozdiely v slnečnom žiarení medzi dvomi svahmi, 

a/alebo, ţe zrážky nevykazujú rozdiely.  

Príklady správnych odpovedí:  

 Svah B dostane oveľa viac slnečného ţiarenia ako svah A, ale rovnaké 

mnoţstvo daţďa. 

 Neexistuje ţiadny rozdiel v mnoţstve zráţok, ktoré budú na oboch svahoch. 

 



25 
 

 Je veľký rozdiel v slnečnom ţiarení, ktoré dopadá na svah A v porovnaní so 

svahom B. 

Nevyhovujúca odpoveď – kód 0 

Iné odpovede vrátane tých, ktoré riešia všeobecný vzťah medzi slnečným ţiarením 

a vlhkosťou bez toho, aby porovnávali údaje zhromaţdené na svahoch. 

Príklady nevyhovujúcich odpovedí:  

 Pretoţe slnko nemá vplyv na vlhkosť. 

 Slnečné oblasti sú suchšie ako tienisté miesta. (Všeobecné tvrdenie bez 

odkazu na uvedené údaje.) 

Ďalším typom odpovede je neuvedená odpoveď s kódom 9. 

 (Ukáţka uvoľnenej úlohy bola spracovaná s vyuţitím [2] a kódovacieho manuálu.) 
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4. Celkové výsledky českých ţiakov v časovom vývoji 2000 – 

2015  

Testov PISA 2015 sa zúčastnilo celkovo 72 krajín. Výsledky ţiakov sú udávané 

oboma spôsobmi – bodovým skóre a zaradením ţiakov do príslušných úrovní 

gramotnosti.  

Ţiaci ČR dosiahli výsledkov spadajúcich do priemeru krajín OECD, obdobne ako 

ţiaci z USA, Rakúska, Francúzska, Švédska, Španielska a Lotyšska. Mierne 

nadpriemerných výsledkov dosiahli ţiaci Nórska (o 5 bodov viac ako českí ţiaci) 

a mierne podpriemerných výsledkov dosiahli ţiaci Ruskej federácie (opäť 5 bodový 

rozdiel v prospech českých ţiakov). Výrazne podpriemerní boli slovenskí ţiaci 

s priemerným bodovým skóre 461 bodov.  

 

Rok Priemer 

ČR 

Priemer 

OECD 

Počet 

krajín 

Poradie 

ČR 

Počet krajín 

s lepším 

výsledkom 

Počet krajín s  

podobným 

výsledkom 

2000 511 500 32 11 7 7 

2003 523 496 41 9 2 10 

2006 513 500 57 15 9 10 

2009 501 501 65 24 19 12 

2012 508 501 69 17 16 6 

2015 493 493 72 22 18 8 

Tabuľka 3: Prehľad celkových výsledkov ţiakov vo výskume PISA v rokoch 

2000 – 2015 pre prírodovedné vedy 

V tabuľke 3 vidíme, ţe výsledky českých ţiakov vo výskume PISA 2015 sú 

najhoršie v histórii tohto výskumu. Na druhej strane sa zhoršil aj celkový priemer 

krajín OECD.  

Česká republika sa dostala do priemeru krajín OECD, pričom v roku 2012 bola nad 

priemerom. V roku 2009 bola v priemere krajín OECD ale poradie ČR bolo v rámci 

rokov 2000 – 2015 najhoršie. S tým súvisel aj najväčší počet krajín s lepším 

výsledkom v histórii výskumu PISA.  
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Oproti roku 2006, kedy bola prírodovedná gramotnosť hlavnou testovanou oblasťou, 

pozorujeme vo výsledkoch českých ţiakov výrazné zhoršenie (priemer krajín OECD 

klesol o 7 bodov, priemer ČR aţ o 20 bodov). S tým súvisí aj pokles poradia ČR 

oproti roku 2006 (z 15 na 22) a zvýšený počet krajín s lepším výsledkom  

(9 stúplo na 18). 

Z tabuľky 3 je zrejmé, ţe v PISA 2015 dosiahli českí ţiaci štatisticky najhoršie 

výsledky.  

Na základe výsledkov PISA 2015 spadá do najniţšej úrovne gramotnosti 

(úroveň gramotnosti niţšia ako 2. úroveň) 21 % českých ţiakov. To je v rámci 

priemeru krajín OECD. Najmenší podiel ţiakov pod 2. úrovňou gramotnosti má 

Estónsko a Japonsko (9 a 10 %), Kanada a Fínsko (11 %). V roku 2006 spadalo do 

najniţších úrovní gramotnosti 15 % českých ţiakov, priemer krajín OECD bol 19 %.  

V dvoch najvyšších úrovniach gramotnosti bolo v roku 2006 12 % českých  

ţiakov (priemer OECD bol 9 %), v roku 2015 to kleslo na 7 % (priemer OECD bol  

8 %). Najväčší podiel ţiakov spadajúcich do najvyššej šiestej úrovne gramotnosti má 

Singapur, takmer 6 % ţiakov, nasleduje Fínsko a Japonsko s o niečo viac ako 2 %, 

v ČR je to necelé 1 % ţiakov. 

V medzinárodnom meradle je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami 4 body 

v prospech chlapcov. Pričom v 24 krajinách sú chlapci štatisticky lepší ako dievčatá 

a v 22 krajinách sú dievčatá lepšie ako chlapci. Ak by sme porovnávali výsledky 

chlapcov a dievčat v ČR, chlapci sú lepší ako dievčatá o 9 bodov. To ovplyvňuje aj 

zastúpenie chlapcov a dievčat v najvyšších úrovniach gramotnosti. 5. a 6. úrovni 

gramotnosti prislúcha 9 % chlapcov a iba 6 % dievčat. V porovnaní s rokom 2006 

sa rozdiel medzi chlapcami a dievčatami zvýšil. V roku 2006 boli chlapci o 5 bodov 

lepší ako dievčatá. Čo sa týka zastúpenia českých ţiakov v 5. a 6. úrovni 

gramotnosti, v roku 2015 nastal pokles oproti roku 2006. V roku 2006 do týchto 

dvoch najvyšších úrovní gramotnosti spadalo 12 % chlapcov a 11 % dievčat.   

Česká republika je jednou z krajín, kde je rozdiel medzi výsledkami 

najlepších a najhorších ţiakov nadpriemerný. Rozdiel je 251 bodov (priemer 
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OECD je 247 bodov). Tento rozdiel sa oproti roku 2006 výraznejšie nezmenil. V ČR 

to bolo 256 bodov (priemer OECD bol 246 bodov).  

Pre doplnenie uceleného prehľadu v rozdieloch medzi najlepšími a najslabšími 

ţiakmi uvedieme, ţe medzi krajiny s najväčším rozdielom patrí Izrael (krajina 

s podpriemerným výsledkom v prírodovednej gramotnosti) a Nový Zéland (krajina s 

nadpriemerným výsledkom v prírodovednej gramotnosti) a najmenší rozdiel je 

v krajinách ako je Mexiko a Turecko. V poslednom prípade však hovoríme o 

krajinách s najniţšími priemernými výsledkami v prírodovednej gramotnosti. 

To, ako sa menili výsledky ţiakov susedných krajín a Fínska v testovaniach 

PISA za 15 rokov zobrazuje graf č. 1.  

 

Poznámka: Dáta pre Slovensko za rok 2000 nie sú dostupné. 

(Graf č. 1 je čiastočne je prevzatý z [3], s. 25.) 

Česká republika sa zaraďuje medzi 7 krajín OECD, ktorých nadpriemerné výsledky 

z roku 2006 sa v priebehu rokov 2006 aţ 2015 významne zhoršili. Sú to krajiny ako 

Fínsko (ktoré aj naďalej zostalo v skupine krajín s výbornými výsledkami), 

Maďarsko, Nový Zéland, Austrália, Holandsko a Rakúsko. Naopak významne si 

polepšilo Portugalsko (ktoré sa z podpriemerných krajín v roku 2006 dostalo do 

nadpriemeru v roku 2015) a Nórsko.    
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Graf č. 1: Priebeh zmien vo výsledkoch krajín v prírodovednej 

gramotnosti v testovaniach PISA 2000 - 2015  
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Zmeny vo výsledkoch zúčastnených krajín medzi rokmi 2006 a 2015 v prírodovednej 

gramotnosti zobrazuje graf č. 2.  

 

 

  
Rozdiel je štatisticky významný 

  
Rozdiel nie je štatisticky významný 

 
 
 
 
 

                  

(Graf č. 2 je prevzatý z [3], s. 24.) 

 

4.1 Výsledky na jednotlivých škálach 

Vďaka tomu, ţe v PISA 2006 bola hlavnou testovanou oblasťou prírodovedná 

gramotnosť je moţné porovnávať výsledky ţiakov na jednotlivých škálach. To 

znamená, ţe je moţné porovnať výsledky zo znalostí, zručností a vzdelávacích 

oblastí ţiakov krajín, ktoré sa zúčastnili oboch testovaní. 
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Graf č. 2: Zmeny vo výsledkoch krajín medzi rokmi 2006 a 2015 - 

prírodovedná gramotnosť 
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2006 527 500 501 * 499 534 525 526 513 

2015 496 486 493 499 488 492 493 493 493 

Tabuľka 4: Výsledky českých ţiakov na jednotlivých škálach v prírodovednej 

gramotnosti  

* Výsledky ţiakov z obsahovej znalosti boli v roku 2006 sledované oddelene v troch 

oblastiach: fyzikálne systémy, ţivé systémy a systémy Zeme a vesmíru. 

V roku 2006 boli otázky podľa znalostí delené na „vedomosti z prírodných vied“ , 

ktoré sa ďalej rozdeľovali podľa vzdelávacej oblasti, a na „vedomosti o prírodných 

vedách“, ktoré sa uţ ďalej podľa vzdelávacej oblasti nedelili a boli sledované ako 

celok. V roku 2015 sa otázky v oboch kategóriách „obsahová znalosť“ a 

„procedurálna znalosť“ delili ešte podľa vzdelávacej oblasti.  

Z tabuľky 4 vidíme, ţe českí ţiaci omnoho lepšie zvládajú vysvetľovať javy vedecky 

a menej úspešní sú vo vyhodnocovaní a navrhovaní prírodovedného výskumu. Bolo 

tomu tak v roku 2006 aj v roku 2015. Takisto majú lepšie znalosti z obsahu 

prírodných vied ako znalosti procedurálne a epistemické. Bodový zisk v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach sa v roku 2015 takmer nelíši. K najväčšiemu zhoršeniu 

oproti roku 2006 došlo v oblasti Fyzikálne systémy. V roku 2006 dosiahli českí ţiaci 

v tejto oblasti výrazne lepší výsledok v porovnaní s celkovým výsledkom.  

Na záver tejto kapitoly uvedieme ešte dve tabuľky porovnávajúce výsledky 

ţiakov jednotlivých typov škôl a ako sa zmenilo zastúpenie ţiakov v jednotlivých 

úrovniach gramotnosti.  
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 Typ školy 

Rok Základná 

škola 

Viacročné 

gymnázium 

Štvorročné 

gymnázium 

SOŠ s 

maturitou 

SOU bez 

maturity 

Špeciálna 

škola 

2006 488 628 613 542 443 375 

2009 473 613 596 521 448 314 

2012 490 601 583 519 444 331 

2015 468 602 578 503 413 367 

Tabuľka 5: Výsledky ţiakov jednotlivých typov škôl v prírodovednej 

gramotnosti 

Tabuľka 5 poskytuje stručný prehľad priemerného počtu bodov ţiakov jednotlivých 

druhov škôl v prírodovednej gramotnosti v testovaniach PISA v priebehu rokov  

2006 – 2015. V porovnaní s rokom 2006, kedy bola prírodovedná gramotnosť 

hlavnou testovanou oblasťou, sa priemerný bodový zisk ţiakov všetkých typov škôl 

v roku 2015 zníţil. Najlepší výsledok dosiahli ţiaci viacročných gymnázií, nasledujú 

ţiaci štvorročných gymnázií a s veľkým odstupom ţiaci SOŠ s maturitou. Ţiaci 

základných škôl sa po zlepšení medzi rokmi 2009 a 2012 opäť zhoršili. Výsledok 

ţiakov gymnázií je porovnateľný s rokom 2012.  

 

 Úroveň gramotnosti (%) 

Rok 
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v
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5
 

Ú
ro
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2006 *3,4 – pod 

úrovňou 1 
*12,1 – 

úroveň 1 
23,4 27,8 21,7 9,8 1,8 

Priemer 

OECD 

*5,1 – pod 

úrovňou 1 
*14,0 – 

úroveň 1 
24,1 27,4 20,3 7,8 1,3 

2015 0,3 4,3 16,1 25,9 27,7 18,4 6,3 0,9 

Priemer 

OECD 

0,6 4,9 15,7 24,8 27,2 19,0 6,7 1,1 

Tabuľka 6: Zastúpenie ţiakov v jednotlivých úrovniach gramotnosti v rokoch 

2006 a 2015 

*V roku 2006 boli úrovne gramotnosti očíslované/rozdelené na úrovne: 6,5,4,3,2,1 

a zvyšok slabých ţiakov sa zaraďoval pod úroveň 1. V roku 2015 bola úroveň 1 

rozdelená na úrovne 1a a 1b, aby sa rozšírilo spektrum úrovní aj pre slabších ţiakov. 
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Preto sme tabuľku v riadku pre rok 2006 rozdelili medzi „Pod úrovňou 1b – Úroveň 

1b – Úroveň 1a“  iba na 2 políčka. Políčko viac vľavo označuje počet ţiakov pod 

úrovňou 1 a políčko napravo prislúcha ţiakom spadajúcim do úrovne 1.  

Z tabuľky 6 vidíme, ţe od roku 2006 klesol počet českých ţiakov vo vyšších 

úrovniach gramotnosti, k poklesu došlo i pre priemer OECD. Naopak pribudlo 

ţiakov na najniţších úrovniach gramotnosti, a to ako u českých ţiakov, tak 

v priemere OECD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5. Výsledky v prírodných vedách v PISE 2015 

 

5.1 Súhrnné výsledky  

Ako sme uţ uviedli v kapitole 4, českí ţiaci v prírodovedných úlohách v PISA 

2015 dosiahli priemerné skóre 493 bodov spadajúce do priemeru krajín OECD.  

Priemernú úspešnosť chlapcov a dievčat v ČR a OECD v prírodovedných úlohách 

PISA 2015 zobrazuje tabuľka 7. 

 

Česká republika Krajiny OECD 

Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 

497 488 495 491 

Tabuľka 7: Priemerné bodové skóre chlapcov a dievčat v prírodovedných 

úlohách PISA 2015  

Keď uţ máme zobrazené priemerné bodové skóre chlapcov a dievčat, tak ešte 

uvedieme, aké percento ţiakov z ČR a krajín OECD spadá do úrovne gramotnosti 

niţšej ako 2. úroveň (s priemerným bodovým skóre menším ako 409,5 bodu) a do 

najvyšších úrovní gramotností, t.j. do 5. a 6. úrovne gramotnosti (s priemerným 

bodovým skóre väčším ako 633,3 bodu).  

 

Percento ţiakov spadajúcich pod 2. úroveň 

gramotnosti 

Percento ţiakov spadajúcich do 5. a 6. 

úrovne gramotnosti 

Česká republika Krajiny OECD Česká republika Krajiny OECD 

Celkovo CH D Celkovo CH D Celkovo CH D Celkovo CH D 

20,7 20,9 20,5 21,2 21,8 20,7 7,3 9,0 5,5 7,7 8,9 6,5 

Tabuľka 8: Percento ţiakov spadajúcich do vybraných úrovní gramotnosti na 

základe výsledkov v prírodovedných úlohách PISA 2015 

Poznámka k značeniu: CH označuje percento chlapcov a D percento dievčat.  

Z tabuľky 8 vyplýva, ţe percento českých ţiakov spadajúcich do najniţších úrovní 

gramotnosti je menšie v porovnaní s priemerom OECD ako celkovo, tak v prípade 

chlapcov i dievčat. Priemer krajín OECD má však vyššie percento ţiakov 
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v najvyšších úrovniach gramotnosti, k čomu prispelo najmä vyššie percento dievčat 

z (priemeru) krajín OECD spadajúcich do úrovní gramotnosti 5 a 6 v porovnaní 

s Českou republikou.  

V medzinárodnom porovnaní je vhodné spomenúť napr. Estónsko a Japonsko, ktoré 

majú najmenší podiel ţiakov pod 2. úrovňou gramotnosti, a to 8,7 % a 9,6 %. 

Najväčší podiel ţiakov spadajúcich do najvyšších úrovní gramotnosti má Singapur, 

24,2 % ţiakov.  

Po celkovom prehľade výsledkov sa pozrieme na výsledky podľa zručností, 

znalostí a vzdelávacích oblastí. Ešte pripomenieme, ţe priemerný výsledok českých 

ţiakov v PISA 2015 v prírodovedných úlohách bol 493 bodov. 

5.2 Výsledky podľa zručnosti 

Tabuľka 9 zobrazuje priemerné bodové skóre českých ţiakov a priemeru OECD 

podľa druhu testovanej zručnosti.  

 

 

Druh zručnosti 

Vysvetľovať 

javy vedecky 

Vyhodnocovať 

a navrhovať 

prírodovedný 

výskum 

Vedecky 

interpretovať 

dát a dôkazy 

Česká 

republika 

Celkovo 496 486 493 

Chlapci 505 487 495 

Dievčatá 487 486 491 

Krajiny 

OECD 

Celkovo 493 493 493 

Chlapci 499 490 493 

Dievčatá 487 495 494 

Tabuľka 9: Priemerné bodové skóre ţiakov podľa testovanej zručnosti v PISA 

2015 

V porovnaní s celkovým výsledkom v PISA 2015 vidíme, ţe českým ţiakom robí 

najväčšie problémy vyhodnocovanie a navrhovanie prírodovedného výskumu. 

Výsledok je v tejto zručnosti (významne) niţší v porovnaní s dvomi zvyšnými.  

Českí chlapci sú významne lepší ako české dievčatá vo vysvetľovaní javov vedecky. 

Rovnako je tomu aj v priemere krajín OECD. Naopak dievčatá v priemere krajín 
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OECD sú lepšie ako chlapci vo vyhodnocovaní a navrhovaní prírodovedného 

výskumu.  

V celkovom meradle sú českí ţiaci lepší v porovnaní s priemerom OECD vo 

vysvetľovaní javov vedecky (rozdiel ale nie je významný) a naopak významne horší 

sú vo vyhodnocovaní a navrhovaní prírodovedného výskumu. 

Ešte uvedieme tabuľku výsledkov krajín s najlepším skóre a výsledky susedných 

krajín.  

 

 Druh zručnosti 

Krajina Celkovo 
Vysvetľovať 

javy vedecky 

Vyhodnocovať 

a navrhovať 

prírodovedný 

výskum 

Vedecky 

interpretovať dát 

a dôkazy 

Singapur 556 553 560 556 

Japonsko 538 539 536 541 

Estónsko 534 533 535 537 

Fínsko 531 534 529 529 

Nemecko 509 511 506 509 

Poľsko 501 501 502 501 

Rakúsko 495 499 488 493 

Maďarsko 477 478 474 476 

Slovensko 461 464 457 459 

Tabuľka 10: Výsledky vybraných krajín na celkovej škále a podľa typu 

zručnosti 

Z krajín s najlepšími výsledkami majú ţiaci Fínska, podobne ako českí ţiaci, 

významne horší výsledok vo vyhodnocovaní a navrhovaní prírodovedného výskumu, 

naopak ţiaci Singapuru v tejto zručnosti vynikajú. Estónski ţiaci majú výsledky vo 

všetkých kategóriách vyrovnané. 

Zo susedných krajín mali výsledok podobný českým ţiakom ţiaci z Rakúska. Ţiaci 

z Poľska a Maďarska mali výsledky vo všetkých kategóriách vyrovnané. 
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5.3 Výsledky podľa znalosti 

Tabuľka 11 zobrazuje priemerné bodové skóre českých ţiakov a priemeru OECD 

podľa druhu testovanej znalosti.  

 

Druh znalosti 

Obsahová 
Procedurálna + 

Epistemická 

Česká republika 

Celkovo 499 488 

Chlapci 507 489 

Dievčatá 490 487 

Krajiny OECD 

Celkovo 493 493 

Chlapci 499 491 

Dievčatá 487 495 

Tabuľka 11: Priemerné bodové skóre ţiakov podľa testovanej znalosti v PISA 

2015 

V porovnaní s celkovým výsledkom v PISA 2015 vidíme, ţe českí ţiaci majú 

výrazné medzery v procedurálnej a epistemickej znalosti. Naopak lepšie ovládajú 

obsahové znalosti. Zároveň sú v obsahovej znalosti lepší ako ţiaci krajín OECD. 

V priemere OECD je bodový zisk z oboch typov znalostí vyrovnaný. Procedurálnu 

a epistemickú znalosť majú lepšiu v porovnaní s obsahovou znalosťou dievčatá v 

priemere krajín OECD. Zároveň v bodovom zisku predbiehajú v tejto znalosti aj 

české dievčatá a všetkých chlapcov.  

Opäť uvedieme tabuľku výsledkov krajín s najlepším skóre a výsledky susedných 

krajín. 
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  Druh znalosti 

Krajina Celkovo Obsahová Procedurálna + Epistemická 

Singapur 556 553 558 

Japonsko 538 539 538 

Estónsko 534 534 535 

Fínsko 531 534 528 

Nemecko 509 512 507 

Poľsko 501 502 501 

Rakúsko 495 501 490 

Maďarsko 477 480 474 

Slovensko 461 463 458 

Tabuľka 12: Výsledky vybraných krajín na celkovej škále a podľa druhu 

znalosti 

Podobne ako českí ţiaci, významne lepší výsledok majú v obsahovej znalosti ţiaci 

Fínska, Nemecka, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Z uvedených krajín majú 

významne lepší výsledok v procedurálnej a epistemickej znalosti iba ţiaci Singapuru. 

Z ďalších krajín OECD potom napr. ţiaci z Francúzska, Belgicka a USA.  

5.4 Výsledky podľa vzdelávacej oblasti 

Tabuľka 13 uvádza priemerné bodové skóre českých ţiakov a priemeru OECD podľa 

vzdelávacej oblasti.  

 

 

Vzdelávacia oblasť 

Fyzikálne 

systémy 
Ţivé systémy 

Systémy Zeme 

a vesmíru 

Česká 

republika 

Celkovo 492 493 493 

Chlapci 499 495 497 

Dievčatá 484 490 490 

Krajiny OECD 

Celkovo 493 492 494 

Chlapci 498 492 496 

Dievčatá 489 492 492 

Tabuľka 13: Priemerné bodové skóre ţiakov podľa vzdelávacej oblasti  

Celkové výsledky českých ţiakov zo znalostí vo všetkých troch vzdelávacích 

oblastiach sú porovnateľné s priemerným celkovým výsledkom v prírodovedných 

úlohách PISA 2015. 
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V priemere (rozumej celok = chlapci + dievčatá) sú bodové zisky zo všetkých troch 

vzdelávacích oblastí pre Českú republiku a krajiny OECD porovnateľné. Najvyššie 

rozdiely sú medzi dievčatami a chlapcami v rámci znalostí z fyzikálnych systémov. 

Najslabší bodový zisk majú české dievčatá z fyzikálnych systémov. Naopak 

najvyššie bodové skóre pozorujeme u českých chlapcov taktieţ z fyzikálnych 

systémov. Chlapci z Českej republiky a z priemeru krajín OECD majú najlepšie 

znalosti z fyzikálnych systémov, v rámci sledovaných oblastí dievčatá viac vynikajú 

v znalostiach zo ţivých systémov a systémov Zeme a vesmíru. 

Na záver tejto kapitoly ešte pridáme tabuľku výsledkov krajín s najlepším skóre 

a výsledky susedných krajín.  

 

 Vzdelávacia oblasť 

Krajina Celkovo 
Fyzikálne 

systémy 

Ţivé 

systémy 

Systémy Zeme a 

vesmíru 

Singapur 556 555 558 554 

Japonsko 538 538 538 541 

Estónsko 534 535 532 539 

Fínsko 531 534 527 534 

Nemecko 509 505 509 512 

Poľsko 501 503 501 501 

Rakúsko 495 497 492 497 

Maďarsko 477 481 473 477 

Slovensko 461 466 458 458 

Tabuľka 14: Výsledky vybraných krajín na celkovej škále a podľa vzdelávacích 

oblastí  

Nevýznamné rozdiely medzi jednotlivými oblasťami majú podobne ako v Českej 

republike ţiaci z Japonska a Poľska. Ţiaci Estónska, Fínska a Rakúska majú 

významne horší výsledok v oblasti ţivých systémov, ţiaci Singapuru v tejto oblasti 

naopak vynikajú.   
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6. Prírodovedné úlohy 

6.1 Počet prírodovedných úloh 

V testovaní PISA 2015 bolo zaradených celkovo 56 úloh, z toho bolo 30 

trendových a 26 nových. V rámci nových úloh sa okrem typických „klasických“ úloh 

objavili aj interaktívne úlohy. Z 26 nových úloh bolo 21 klasického typu a 5 úloh 

bolo interaktívnych.  

V kapitole 3.4 uvádza tabuľka 1 rozdelenie úloh a otázok podľa testovanej 

zručnosti, znalosti, vzdelávacej oblasti, kontextu, úrovne poznania a formy 

odpovede.  

Tabuľku 1 z kapitoly 3.4 doplňuje nasledujúca tabuľka 15 ešte o rozdelenie nových 

úloh na klasické a interaktívne. Pripomíname, ţe tabuľka 15 uvádza počet úloh podľa 

toho, kde sa v aspoň jednej otázke úlohy vyskytla uvedená zručnosť, znalosť, 

vzdelávacia oblasť, kontext, poţadovaná úroveň poznania a forma odpovede. 

 Druh 

Počet  

klasických 

Počet 

interaktívnych 

úloh otázok úloh otázok 

Zručnosť 

Vysvetľovať javy vedecky 19 42 5 6 

Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 13 21 4 7 
Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný 

výskum 
10 12 4 11 

Znalosť 

Obsahová 18 45 2 2 

Procedurálna 10 19 5 17 

Epistemická 9 11 4 5 

Oblasť 

Ţivé systémy 10 25 2 10 

Fyzikálne systémy 11 23 2 10 

Systémy Zeme a vesmíru 10 27 1 4 

Kontext 

Osobný 2 6 1 5 

Miestny/Národný 13 45 1 5 

Globálny 8 24 3 14 

Úroveň 

poznania 

Nízka 13 22 3 4 

Stredná 20 49 5 16 

Vysoká 4 4 3 4 

Forma 

odpovede 

Jednoduchá viacvýberová 14 22 2 3 

Komplexná viacvýberová 19 31 4 10 

Otvorená odpoveď 18 22 5 11 

Tabuľka 15: Prehľad počtu nových úloh a otázok podľa toho, akým prvkom 

koncepčného rámca PISA 2015 sú charakterizované – doplnenie tabuľky 1 o 

rozdelenie nových úloh na „klasické“ a interaktívne úlohy 
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6.2 Priemerná úspešnosť v jednotlivých kategóriách úloh 

 

Tabuľka 16 uvádza priemernú úspešnosť ČR a krajín OECD v kaţdej kategórii. 

Uvádza celkovú priemernú úspešnosť a priemernú úspešnosť dievčat a chlapcov.  

 

Úlohy 
Česká republika Priemer OECD 

Celkovo   Chlapci Dievčatá Celkovo Chlapci Dievčatá 

Trendové 51,4 % 52,6 % 49,9 % 49,9 % 50,5 % 49,3 % 

Nové klasické 47,2 %  48,6 % 45,7 % 47,6 % 48,2 % 47,0 % 

Nové interaktívne 37,1 % 38,0 % 36,1 % 38,1 % 38,5 % 37,7 % 

Tabuľka 16: Priemerná úspešnosť v testovaní PISA 2015 jednotlivo 

v trendových, nových klasických a nových interaktívnych úlohách 

Najvyššiu priemernú úspešnosť zaznamenávame u trendových úloh, naopak 

najmenšia je v prípade nových interaktívnych úloh. Platí to ako pre ČR, tak aj pre 

krajiny OECD. 

Rozdiely v úspešnostiach medzi jednotlivými kategóriami úloh (trendové, nové 

klasické , nové interaktívne) sú pre Českú republiku aj priemer OECD významné 
1
. 

Českí chlapci sú lepší ako české dievčatá v trendových i nových úlohách, 

rozdiely sa pohybujú v rozmedzí 2 - 3%. Rozdiely medzi českými chlapcami 

a dievčatami sú vo všetkých kategóriách významné. Podobne je tomu u krajín 

OECD. 

Čo sa týka trendových úloh, priemerná celková úspešnosť ČR je o 1,4 % lepšia 

ako priemerná celková úspešnosť krajín OECD. Tento rozdiel je štatisticky 

významný. Českí chlapci vynikajú nad chlapcami z krajín OECD v trendových 

úlohách o viac ako 2 %, čo je významný rozdiel. České dievčatá sú v porovnaní 

s tými z krajín OECD úspešnejšie v trendových úlohách o 0,6 %, čo uţ je na hranici 

významnosti.  

                                                           
1  Pre posúdenie významnosti rozdielov v úspešnostiach sme pouţili t-test pre dva 

veľké nezávislé výbery. (Hendl 2004, s. 210). Hladinu významnosti testov sme volili 

5 %. 
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Naopak je to však v prípade nových úloh. Ţiaci z krajín OECD si počínajú lepšie 

v klasických aj tých interaktívnych úlohách. U nových klasických úloh rozdiel 0,4 % 

v úspešnosti českých ţiakov a ţiakov z krajín OECD je významný. V prípade 

interaktívnych úloh je rozdiel 1,1 %, ktorý je taktieţ významný.  

Rozdiely v úspešnosti medzi českými chlapcami a dievčatami v porovnaní s tými 

z krajín OECD sa pohybujú v rozmedzí 0,4 % - 1,7 %. Konkrétne sú o 0,4 % českí 

chlapci lepší ako chlapci z krajín OECD v nových klasických úlohách. Tento rozdiel 

nie je významný. V tejto kategórii sú naopak české dievčatá významne horšie ako 

dievčatá z krajín OECD o 1,2 %. V kategórii nových interaktívnych úloh sú 

úspešnejší ţiaci z krajín OECD. U chlapcov je rozdiel 0,5 % nevýznamný, u dievčat 

je rozdiel 1,7 % významný.  

6.3 Trendové úlohy 

Prehľad výsledkov všetkých 30 trendových úloh, ktoré sa vyskytli v testovaní 

PISA 2015 sa nachádza v 1. prílohe tejto práce. Sú tam zobrazené výsledky za kaţdú 

trendovú otázku naprieč rokmi 2000 – 2015. Uvedená je relatívna početnosť 

správnych odpovedí celkovo pre Českú republiku, pre české dievčatá a chlapcov 

a obdobne priemerné percento správnych odpovedí celkovo pre krajiny OECD a pre 

dievčatá a chlapcov. Okrem toho je u kaţdej otázky stručná charakteristika jej 

obsahu a zatriedenia podľa typu, zručnosti, znalosti, vzdelávacej oblasti a kontextu.  

Podobne ako v roku 2015 bola aj v roku 2006 hlavnou testovanou oblasťou 

prírodovedná gramotnosť. Otázok, ktoré sa vyskytli v oboch testovaniach, bolo 

celkovo 81. Z toho sa v porovnaní s rokom 2006 českí ţiaci zlepšili v 19 otázkach 

a zhoršili sa v 61 otázkach. (Tie zlepšenia a zhoršenia sa týkajú len „úplne“ 

správnych a „úplne“ nesprávnych odpovedí.)V dvoch otázkach bolo zlepšenie 

významné cez 5 % a aţ v 36 otázkach bolo významné zhoršenie cez 5 %. Zlepšenia 

sa týkajú otázok S413Q05 a S425Q03 (viď 1. príloha). 

K významnostiam týkajúcich sa „čiastočne“ správnych odpovedí by sme ešte dodali, 

ţe významné zlepšenie nad 5 % sa udialo v otázke S519Q01 z úlohy Airbagy  

(viď 1. príloha). 



42 
 

V roku 2012 bola hlavnou testovanou oblasťou matematická gramotnosť. 

Celkovo 53 otázok z prírodovednej gramotnosti sa vyskytlo v testovaniach PISA 

2012 a PISA 2015 zároveň. Z toho dosiahli českí ţiaci lepšie výsledky oproti roku 

2012 v piatich otázkach a horšie výsledky v 48 otázkach. (Tie zlepšenia 

a zhoršenia sa týkajú len „úplne“ správnych a „úplne“ nesprávnych odpovedí.)  

V 23 otázkach bolo významné zhoršenie cez 5 %. Významné zlepšenie cez 5 % sa 

týkalo iba „čiastočne“ správnych odpovedí a konkrétne to bolo zlepšenie o 7,8 % 

v otázke S519Q01 z úlohy Airbagy (viď 1. príloha). 

Zaujímavosťou je, ţe českí ţiaci sa zlepšili v jednej otázke oproti rokom 2006 a 2012 

súčasne. Išlo o otázku, kde bolo potrebné vysvetlenie výhody pouţitia airbagu a 

cieľom otázky bola práca s grafom.  

V testovaní PISA 2015 sa okrem úloh z rokov 2006 a 2012 vyskytla aj úloha 

S252 – Juţná Rainea z roku 2000 a 2003 a úloha S327 – Energia prílivu z roku 2003. 

Z týchto úloh  sa českí ţiaci v roku 2015 zlepšili v jednej otázke oproti rokom 2000 

a 2003 a zhoršili sa v dvoch otázkach oproti obom rokom a v jednej otázke oproti 

roku 2003. Významné zhoršenie o 10,1 % bolo v otázke S252Q02 oproti roku 2000 

a v otázkach S252Q02 o 11,3 % a S327Q01 o 23,6 % oproti roku 2003.  

6.3.1 Otázky s najvyššou a najniţšou úspešnosťou  

Úspešnosť vyššiu ako 75 % dosiahli českí ţiaci v siedmich trendových otázkach.  

Išlo o otázky:  

S256Q01 – Určenie materiálu s najlepšou tepelnou vodivosťou (86,9 %) 

S413Q05 – Vybranie vhodného umelohmotného materiálu k výrobe automobilovej 

súčiastky na základe daných vlastností (78,3 %) 

S437Q06 – Princíp hasiaceho prístroja obsahujúceho oxid uhličitý (83,4 %) 

S438Q01 – Výber zdrojov informácií (83,5 %) 

S476Q02 – Určiť, ktorá časť prístroja vykonáva funkciu srdca (75,8 % – o dobrý 

výsledok sa zaslúţili najmä chlapci, ktorí dosiahli úspešnosť aţ 79,5 % oproti 

dievčatám s úspešnosťou 71,8 %) 

S514Q02 – Vyuţitie techniky na presun veľkého mnoţstva zeminy (78,1 %) 
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S521Q06 – Vysvetlenie značenia na fľašiach propánu (93,1 %) 

V rámci úlohy S476 – Operácia srdca dosiahli českí ţiaci pomerne vysokú úspešnosť 

aj v otázkach S476Q01 – 71,5 % (Určiť, čo sa deje s krvou v umelých pľúcach) a 

S476Q03 – 71,0 % (Vybrať dôvod, prečo lekári počas operácie ochladzujú telo 

pacienta).  

Za zmienku stojí ešte niekoľko otázok. Otázka S415Q07, v ktorej české dievčatá 

dosiahli vysokú úspešnosť a to konkrétne 75,6 %. Táto otázka sa týkala solárnych 

kolektorov a vyţadovala určenie otázok zodpovedateľných vedeckými pokusmi. 

A otázka S415Q02 z rovnakej úlohy, v ktorej české dievčatá dosiahli taktieţ peknú 

úspešnosť 74,9 %. V tejto otázke sa išlo o prácu s grafom a vyţadovala určiť 

súvislosť maximálneho elektrického výkonu kolektorov s dennou dobou. Ďalej 

otázka S437Q01, v ktorej českí chlapci dosiahli krásnu úspešnosť 79,6 %. Otázka 

testovala určenie plynu dôleţitého k horeniu.  

Úspešnosť niţšiu ako 25 % mali českí ţiaci v šiestich trendových otázkach. 

Išlo o otázky:  

S268Q02 – Uviesť poznatok potrebný k predpovedi toho, ktorý z druhov rýb bude 

najviac postihnutý danou situáciou  (16,7 %) 

S421Q02 – Zoradenie objektov podľa veľkosti (21,3 %) 

S425Q04 – Vyhodnotenie, či sú poskytnuté dáta dostačujúce pre vytvorenie daného 

záveru (21,0 %) 

S458Q01 – Uvedenie dôvodu uchovávania tkanív v ľade (8,2 %) 

S519Q01 – Vysvetlenie výhody pouţitia airbagu – práca s grafom (15,2 %) 

S527Q01 – Určenie hypotézy, ktorú dané zistenie podporuje (17,1 %) 

 

K otázkam s pomerne nízkou úspešnosťou by sa dali zaradiť aj otázky S408Q03 a 

S519Q03. Úspešnosť prvej zmienenej bola 25,6 % (charakteristika otázky: Dôsledky 

kosenia trávy behom vegetačného obdobia pre šírenie ovsa) a úspešnosť druhej 

spomenutej bola 27,3 % (charakteristika otázky: Na základe textu určiť, na čo by sa 

mal sústrediť vedecký výskum týkajúci sa airbagov).  
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Českí ţiaci mali vysokú úspešnosť (úspešnosť nad 75 %) v trendových 

otázkach, ktoré testovali obsahovú znalosť a zručnosť vysvetľovať javy vedecky. 

Ďalším spoločným prvkom týchto otázok bol jednoduchý výber odpovede.  

Naopak veľmi nízku úspešnosť pod 25 % mali ţiaci v trendových otázkach, 

ktoré vyţadovali tvorbu otvorenej odpovede.  

Trendovým otázkam, na ktoré ţiaci vo zvýšenej miere (nad 10 %) 

neodpovedali sme sa v tejto časti špeciálne nevenovali. Preto uvedieme len ich počet 

a spoločnú charakteristiku takýchto otázok. V 18 otázkach z 85 trendových otázok 

bola miera tzv. prázdnych odpovedí viac ako 10 %. Boli to prevaţne otázky testujúce 

zručnosť vysvetľovať javy vedecky, testujúce obsahovú znalosť a znalosti z oblasti 

ţivých systémov. Ţiaci sa vyhýbali aj otázkam s otvorenou odpoveďou.  

6.3.2 Najlepšie a najhoršie výsledky v porovnaní s priemerom OECD 

V porovnaní s priemerom OECD dosiahli českí ţiaci celkovo lepšie výsledky v 58 

otázkach (a tým pádom horšie v 27 otázkach). Významne lepší výsledok s rozdielom 

cez 3 % bol v 37 otázkach a významne horší s rozdielom cez 3 % v 18 otázkach.  

Teraz uvedieme zoznam otázok, v ktorých dosiahli českí ţiaci  

 významne lepších výsledkov ako priemer OECD: 

S252Q01, S268Q06, S269Q04, S326Q03, S326Q04, S327Q01, S408Q01, S408Q04, 

S408Q05, S413Q06, S413Q05, S415Q01, S425Q03, S428Q01, S437Q01, S437Q03, 

S437Q04, S437Q06, S438Q01, S465Q04, S466Q05, S476Q01, S476Q02, S476Q03, 

S478Q02, S478Q03, S495Q01, S495Q03, S498Q03, S510Q04, S514Q03, S514Q04, 

S519Q02, S521Q06, S524Q06, S527Q01, S527Q04 

 významne horších výsledkov ako priemer OECD:  

S131Q02, S268Q02, S269Q01, S304Q03a, S326Q01, S326Q02, S415Q02, 

S415Q08, S421Q02, S425Q02, S425Q04, S428Q03, S458Q01, S465Q01, S465Q02, 

S498Q04, S519Q01, S524Q07.  

Bliţšiu charakteristiku vyššie uvedených úloh nájdete v 1. prílohe.  
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Charakteristika troch významne najlepšie riešených otázok a troch významne 

najhoršie riešených otázok oproti priemeru OECD 

 otázky riešené najlepšie oproti priemeru OECD a percentuálny rozdiel 

v úspešnosti Českej republiky a priemeru OECD: 

S514Q03 – Výber miesta, kde by po terénnych úpravách hrozilo 

nebezpečenstvo prírodnej katastrofy pri novej výstavbe (13, 9 %) 

S476Q03 – Vybrať dôvod, prečo lekári počas operácie ochladzujú telo 

pacienta (12,1 %) 

S437Q03 – Princíp vodného hasiaceho prístroja (11,7 %) 

 

 otázky riešené najhoršie oproti priemeru OECD a percentuálny rozdiel 

v úspešnosti Českej republiky a priemeru OECD: 

S498Q04 – Vyvodenie záveru z experimentu a zdôvodnenie tohto záveru 

(15,7 %) 

S268Q02 – Uviesť poznatok potrebný k predpovedi toho, ktorý z druhov rýb 

bude najviac postihnutý danou situáciou (14,9 %) 

S269Q01 – Dôsledky topenia polárneho ľadu (14,1 %) 

6.3.3 Porovnanie výsledkov chlapcov a dievčat  

V celkovom meradle boli českí chlapci úspešnejší ako dievčatá. Chlapci 

boli lepší ako dievčatá v 58 otázkach a dievčatá boli lepšie ako chlapci v 27 

otázkach.  

Významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli v 12 otázkach. Z toho v 11 

otázkach boli chlapci významne lepší od dievčat (o viac ako 8 %) a naopak dievčatá 

predbehli v úspešnosti chlapcov iba v jednej otázke o 9,3 %. Išlo o otázku S495Q04 

z úlohy Liečba oţarovaním, ktorá sa týkala určenia otázok zodpovedateľných 

vedeckým výskumom.  

Teraz uvedieme zoznam otázok, v ktorých boli chlapci významne úspešnejší ako 

dievčatá, charakteristiku otázky a percentuálny rozdiel v úspešnosti chlapcov 

a dievčat.  

S268Q06 – Vybrať vysvetlenie výskytu rias v danej hĺbke (10,6 %) 

S269Q01 – Dôsledky topenia polárneho ľadu (9,2 %) 
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S269Q04 – Určenie energetických zdrojov spôsobujúcich vytváranie CO2 (21,7 %) 

S425Q02 – Výber správneho záveru na základe údajov v tabuľke (8,2 %) 

S437Q01 – Určenie plynu dôleţitého k horeniu (12,1 %) 

S437Q04 – Prečo nie je moţné hasiť elektrické zariadenia vodným hasiacim 

prístrojom (10,9 %) 

S466Q05 – Predpoveď šírenia poţiaru na základe obrázku a predpovede počasia 

(16,4 %) 

S495Q03 – Určenie výhody liečby nádoru protónmi v porovnaní s röntgenovým 

ţiarením na základe grafu (13,9 %) 

S521Q02 – Zdroj uhlíku v sadziach pri horení rôznych palív (16,1 %) 

S527Q01 – Určenie hypotézy, ktorú dané zistenie podporuje (9,6 %) 

S527Q03 – Rozhodnutie o pravdivosti výroku o skamenelinách (12,4 %) 

6.3.4 Vývoj výsledkov chlapcov a dievčat naprieč rokmi 2000 – 2015  

U otázok S465Q01, S498Q04 a S519Q01 boli okrem úplne správnych 

odpovedí aj čiastočne správne odpovede. Z roku 2015 máme percento úspešnosti za 

obidve kategórie správnych odpovedí celkovo pre ČR, ale aj pre chlapcov a dievčatá. 

Za roky 2000 – 2012 je v prehľadoch výsledkov uvedená váţená hodnota pre úplne 

a čiastočne správne odpovede. To znamená, ţe percento pre úplne a čiastočne 

správne odpovede dievčat a chlapcov za tieto roky nemáme. Z toho dôvodu 

nebudeme tieto tri otázky zahŕňať do nasledujúceho prehľadu.  

  V porovnaní s rokom 2006 nastalo u trendových otázok 21 zlepšení 

u chlapcov a 18 zlepšení u dievčat. Naopak čo sa týka zhoršení, tých bolo 56 

u chlapcov a aţ 59 u dievčat.  

Štyri významné zlepšenia, t.j. zlepšenia nad 5 % boli u chlapcov a tri u dievčat. 

Zlepšenia cez 10 % sme u dievčat ani chlapcov neevidovali.  

Čo sa týka významných zhoršení, t.j. zhoršení cez 5 %, tých bolo celkom 12 

u chlapcov a 23 u dievčat. Zhoršení cez 10 % bolo u dievčat opäť o niečo viac. A to 

13 u chlapcov a 16 u dievčat.  
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U trendových otázok nastalo v porovnaní s rokom 2012 trinásť zlepšení 

u chlapcov a päť zlepšení u dievčat. Zhoršení bolo opäť o niečo viac. Chlapci sa 

oproti roku 2012 zhoršili v 37 otázkach a dievčatá v 45 otázkach.  

Zo zlepšení u chlapcov boli dve zlepšenia cez 5 % a ţiadne zlepšenie cez 10 %. 

U dievčat sme ţiadne významné zlepšenia neevidovali.  

Chlapci sa zhoršili cez 5 % v 12 otázkach a cez 10 % v piatich otázkach. Dievčatá sa 

zhoršili cez 5 % v 22 otázkach a cez 10 % v šiestich otázkach.  

V testovaní PISA 2015 sa vyskytla úloha S252 – Juţná Rainea s tromi 

otázkami z roku 2000, tieto otázky sa opakovali aj v roku 2003 a z tohto roku 

pribudla ešte úloha S327 – Energia prílivu s jednou otázkou. Celkovo boli teda tri 

otázky z roku 2000 a štyri otázky z roku 2003.  

Ak by sme vzali najprv otázky z roku 2000, tak v porovnaní s nimi sa v roku 

2015 chlapci zlepšili v dvoch otázkach a dievčatá v jednej otázke. Zhoršenie nastalo 

u chlapcov v jednej otázke a u dievčat v dvoch otázkach. Čo sa týka významných 

zlepšení, udialo sa len jedno zlepšenie cez 5 % u dievčat. U zhoršení to uţ bolo 

pestrejšie. Tam bolo jedno zhoršenie cez 5 % u chlapcov a jedno zhoršenie cez 10 % 

u dievčat. 

  V porovnaní s rokom 2003 sa chlapci nezlepšili v ţiadnej otázke a dievčatá sa 

zlepšili v jednej otázke. Zhoršení bolo teda viacej, a to štyri zhoršenia u chlapcov 

a tri zhoršenia u dievčat. Z týchto zhoršení bolo u chlapcov jedno zhoršenie cez 5 % 

a jedno cez 10 % a u dievčat boli dve zhoršenia cez 10 %.  

Prehľad otázok, v ktorých nastali zhoršenia cez 10 % u chlapcov a percentuálny 

pokles: 

 v porovnaní s rokom 2012:  

S269Q01 – 17,6 %, S413Q06 – 12,24 %, S415Q02 – 12,3 %,  

S428Q03 – 13,1 %, S466Q01 – 12,1 % 

 v porovnaní s rokom 2006:  

S268Q02 – 15,1 %, S268Q06 – 14,5 %, S269Q01 – 24,6 %,  

S269Q04 – 11,5 %, S304Q01 – 12,2%, S415Q02 – 12,4 %,  

S421Q03 – 10,4 %, S428Q01 – 14,4 %, S428Q03 – 10,3 %,  
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S495Q04 – 18,6 %, S510Q01 – 10,9 %, S510Q04 – 10,3 %,  

S524Q07 – 31,9 % 

 v porovnaní s rokom 2003: 

S327Q01 – 29,1 % 

Prehľad otázok, v ktorých nastali zhoršenia cez 10 % u dievčat a percentuálny 

pokles: 

 v porovnaní s rokom 2012: 

S269Q01 – 19,2 %, S326Q01 – 17,2 %, S415Q02 – 11,3 %,  

S428Q03 – 13,5 %, S466Q001 – 14,6 %, S466Q05 – 17,3 %,  

 v porovnaní s rokom 2006: 

S268Q02 – 22,4 %, S268Q06 – 15,6 %, S269Q01 – 27,9 %,  

S326Q01 – 16,8 %, S408Q03 – 10,5 %, S425Q04 – 15,7 %,  

S466Q07 – 12,0 %, S466Q05 – 14,5 %, S495Q01 – 12,7 %,  

S495Q04 – 14,0 %, S498Q02 – 15,5 %, S498Q03 – 11,3 %,  

S521Q02 – 10,6 %, S524Q07 – 26,6 %, S527Q01 – 16,5 %,  

S527Q03 – 11,2 % 

 v porovnaní s rokom 2003: 

S252Q02 – 13,6 %, S327Q01 – 20,4 % 

 v porovnaní s rokom 2000: 

S252Q02 – 11,8 % 

Bliţšiu charakteristiku otázok nájdete v 1. prílohe.  

6.4 Nové klasické úlohy 

V testovaní PISA 2015 sa objavilo 21 nových úloh a v rámci nich 75 otázok.  

6.4.1 Absolútne najvyššia a najniţšia úspešnosť 

Najvyššiu úspešnosť, t.j. úspešnosť nad 75 % dosiahli českí ţiaci v deviatich 

otázkach. Najniţšia úspešnosť, t.j. úspešnosť pod 25 % sa objavila taktieţ 

v deviatich otázkach. 
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Charakteristika a percentuálna úspešnosť otázok, v ktorých českí ţiaci dosiahli 

úspešnosť nad 75 %: 

S602Q01 – Podľa grafu určiť vzťah medzi teplotou po obede a typom oblasti  

(78,7 %) 

S607Q01 – Vybrať, ktorý z organizmov v uvedenej potravinovej sieti lesného 

ekosystému je producent (75,9 %) 

S610Q02 – Na základe textu určiť funkciu elektrickej aktivity mozgu (79,2 %) 

S620Q01 – Určiť, v akom type oblastí podľa mapy vznikajú tornáda (82,9 %) 

S627Q03 – Porovnať pneumatiky podľa toho, ako rýchlo sa ich behúň opotrebuje 

(75,2 %) 

S638Q02 – Z uvedených nevýhod vybrať a priradiť ich k jednotlivým metódam 

čistenia ropných škvŕn (81,3 %) 

S641Q03 – Zoradiť krátery podľa veľkosti meteoroidu, ktorý ich vytvoril (93,3 %) 

S641Q04 – Zoradiť krátery podľa okamţiku, kedy vznikli (77,6 %) 

S657Q01 – Určiť poradie vývojových štádií ţivotného cyklu mníšky veľkohlavej 

(79,8 %) 

Pozn.: Otázky S641Q03 a Q04 sú z uvoľnenej úlohy Meteoroidy a krátery. Prehľad 

uvoľnených úloh sa nachádza v 2. prílohe tejto práce.  

Charakteristika a percentuálna úspešnosť otázok, v ktorých českí ţiaci dosiahli 

úspešnosť pod 25 %: 

S601Q01 – Umiestniť kaţdý z uvedených organizmov do správnej nádrţe (4,0 %) 

S604Q04 – Vybrať pokus, ktorý mi umoţní najlepšie otestovať sieť na zachytávanie 

hmly (25,0 %) 

S637Q02 – Vybrať jednu alebo viacero moţností, ktoré by mohli byť zdrojmi 

odchýlok v nameraných dátach (2,8 % úplne správne odpovede,  

17,9 % čiastočne správne odpovede)  

S638Q04 – Určiť, či môţu vedecké štúdie odpovedať na dané otázky týkajúce sa 

čistenia ropných škvŕn (13,2 %) 

S645Q05 – Vysvetliť, prečo je pre ţivotné prostredie dôleţité zniţovanie objemu 

CO2 vypúšťaného do ovzdušia (15,6 %) 
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S648Q05 – Vysvetliť, prečo dané tvrdenie nie je podloţené uvedeným objavom 

(24,2 %) 

S649Q02 – Vysvetliť na základe textu, prečo sa na plnenie meteorologických 

balónov pouţíva hélium namiesto vodíku (20,8 %) 

S656Q02 – Určiť faktor, ktorý môţe viesť k nepresnostiam v súčtoch migrujúcich 

vtákov a vysvetliť, ako tento faktor ovplyvňuje počty (14,6 %) 

S657Q04 – Uviesť moţné negatívne dopady metód pouţívaných pre reguláciu 

nadmerného výskytu mníšky veľkohlavej na prírodné prostredie  

(16,8 % úplne správne odpovede, 23,8 % čiastočne správne odpovede) 

Za zmienku ešte stojí otázka S620Q04 z úlohy Tornáda, v ktorej českí ţiaci dosiahli 

pomerne nízku úspešnosť 26,2 %, najmä v porovnaní s relatívne vysokou 

úspešnosťou otázky S620Q01 z tej istej úlohy. Otázka Q04 vyţadovala vysvetlenie 

toho, ako je moţné, ţe dvaja meteorológovia pri správnom pouţití tej istej stupnice 

zaradili tornádo do rôznych kategórií. 

Pozn.: Otázky S601Q01, S637Q02, S656Q02 sú z uvoľnených úloh (postupne ako sú 

uvedené): Trvalo udrţateľný chov rýb, Štúdium svahov, Migrácia vtákov. Prehľad 

uvoľnených úloh sa nachádza v 2. prílohe tejto práce.  

Mimoriadne vysokú úspešnosť nad 75 % mali českí ţiaci v nových 

klasických otázkach, ktoré testovali obsahovú znalosť a zručnosti vysvetľovať javy 

vedecky a vedecky interpretovať dáta a dôkazy. Ďalším spoločným prvkom týchto 

otázok bola komplexná odpoveď.  

Veľmi nízku úspešnosť pod 25 % mali ţiaci v nových klasických otázkach 

s otvorenou odpoveďou a v otázkach testujúcich obsahovú a epistemickú znalosť.  

Novým klasickým fyzikálnym otázkam, na ktoré ţiaci vo zvýšenej miere 

(miera tzv. prázdnych odpovedí nad 10 %) neodpovedali sa budeme špeciálne 

venovať v časti Fyzikálne zamerané nové otázky. Z celkového počtu 75 nových 

klasických otázok sa ţiaci vo zvýšenej miere (mierna tzv. prázdnych odpovedí nad 

10 %) vyhýbali odpovedi v 11 otázkach. Išlo prevaţne o otázky testujúce obsahovú 

znalosť, zručnosť vysvetľovať javy vedecky a o otázky s otvorenou odpoveďou.  
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6.4.2 Najlepšie a najhoršie výsledky v porovnaní s priemerom OECD 

V porovnaní s priemerom OECD dosiahli českí ţiaci celkovo lepšie výsledky v 35 

otázkach (a tým pádom horšie v 40 otázkach). Významne lepší výsledok s rozdielom 

cez 3 % bol v 22 otázkach a významne horší s rozdielom cez 3 % bol v 21 otázkach.  

Charakteristika troch významne najlepšie riešených otázok a troch významne 

najhoršie riešených otázok oproti priemeru OECD 

 otázky riešené najlepšie oproti priemeru OECD a percentuálny rozdiel 

v úspešnosti Českej republiky a priemeru OECD: 

S649Q01 – Vybrať z uvedených moţností dôvod, ktorý je 

najpravdepodobnejším vysvetlením prasknutia meteorologického balónu pri 

jeho neustálom stúpaní (11,9 %) 

S641Q01 – Vybrať dôvod, ktorý vysvetlí vrastajúcu rýchlosť meteoroidu 

pribliţujúceho sa k Zemi (11,0 %) 

S649Q04 – Vybrať spôsob, ktorý zaručí rýchlejšie stúpanie meteorologického 

balónu (9,7 %) 

 

 otázky riešené najhoršie oproti priemeru OECD a percentuálny rozdiel 

v úspešnosti Českej republiky a priemeru OECD: 

S656Q02 – Určiť faktor, ktorý môţe viesť k nepresnostiam v súčtoch 

migrujúcich vtákov a vysvetliť, ako tento faktor ovplyvňuje počty (18,5 %) 

S626Q04 – Určiť, či je tvrdenie, ţe lodná preprava ovplyvňuje chovanie 

veľrýb, podloţené uvedenými údajmi a odpoveď zdôvodniť (16,9 %) 

S638Q04 – Určiť, či môţu vedecké štúdie odpovedať na dané otázky 

týkajúce sa čistenia ropných škvŕn (16,6 %) 

Pozn.: Otázka S641Q01 je z uvoľnenej úlohy Meteoroidy a krátery. Otázka S656Q02 

je z uvoľnenej úlohy Migrácia vtákov. Prehľad uvoľnených úloh sa nachádza v 2. 

prílohe tejto práce.  

6.4.3 Porovnanie výsledkov chlapcov a dievčat  

V celkovom meradle boli českí chlapci úspešnejší ako dievčatá. Chlapci boli lepší 

ako dievčatá v 51 otázkach a dievčatá boli lepšie ako chlapci v 24 otázkach.  
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Významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli v 14 otázkach. Z toho  

v 12 otázkach boli chlapci významne lepší od dievčat (o viac ako 8 %) a dievčatá 

predbehli v úspešnosti chlapcov v dvoch otázkach. Išlo o otázky S601Q02 z úlohy 

Trvalo udrţateľný chov rýb, v ktorej mali ţiaci určiť organizmus, pridaním ktorého 

do chovu sa obmedzí vypúšťanie vody obsahujúcej veľké mnoţstvo ţivín do mora 

(rozdiel v úspešnostiach bol 9,5 %). A otázka S608Q04 z úlohy Amonity, v ktorej 

mali ţiaci určiť obdobie vzniku horniny na základe uvedeného grafu a odpoveď 

zdôvodniť (rozdiel v úspešnostiach bol 9,8 %).  

Teraz uvedieme zoznam otázok, v ktorých boli chlapci významne úspešnejší ako 

dievčatá, charakteristiku otázky a percentuálny rozdiel v úspešnosti chlapcov 

a dievčat.  

S605Q03 – Vybrať tvrdenie, ktoré je podloţené údajmi v uvedenej tabuľke  

(rozdiel 9,7 %) 

S608Q03 – Určiť dôsledok nahradenia vody plynom v schránkach amonitov  

(rozdiel 10,4 %) 

S610Q01 – Vysvetliť, prečo poranenie miechy spôsobuje ochrnutie/kvadruplégiu 

(rozdiel 8,9 %) 

S626Q01 – Vybrať výhodu zvukovej komunikácie v morskom prostredí  

(rozdiel 12,7 %) 

S627Q01 – Určiť súvislosť medzi tiaţou automobilu a silou pôsobiacou na kaţdú 

jeho pneumatiku (rozdiel 15,5 %) 

S629Q02 – U kaţdej z uvedených metód rozhodnúť, či môţe zvýšiť schopnosť 

solárneho variča rýchlejšie ohriať jedlo (rozdiel 16,8 %) 

S641Q01 – Vybrať dôvod, ktorý vysvetlí vrastajúcu rýchlosť meteoroidu 

pribliţujúceho sa k Zemi (rozdiel 12,2 %) 

S641Q04 – Zoradiť krátery podľa okamţiku, kedy vznikli (rozdiel 9,1 %) 

S645Q05 – Vysvetliť, prečo je pre ţivotné prostredie dôleţité zniţovanie objemu 

CO2 vypúšťaného do ovzdušia (rozdiel 11,2 %) 

S648Q03 – Na základe uvedených údajov a obrázku určiť najpravdepodobnejšie 

povrchové teploty daných hviezd (rozdiel 12,5 %) 

S649Q01 – Vybrať z uvedených moţností dôvod, ktorý je najpravdepodobnejším 

vysvetlením prasknutia meteorologického balónu pri jeho neustálom stúpaní  

(rozdiel 8,9 %) 
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S649Q02 – Vysvetliť na základe textu, prečo sa na plnenie meteorologických 

balónov pouţíva hélium namiesto vodíku (rozdiel 15,4 %) 

Pozn.: Otázka S641Q01 a Q04 sú z uvoľnenej úlohy Meteoroidy a krátery. Prehľad 

uvoľnených úloh sa nachádza v 2. prílohe tejto práce. 

6.5 Nové interaktívne úlohy 

V testovaní PISA 2015 sa objavilo päť nových interaktívnych úloh, v rámci ktorých 

sa testovala prírodovedná gramotnosť v 24 otázkach.  

6.5.1 Absolútne najvyššia a najniţšia úspešnosť  

V tomto type úloh sme zaznamenali iba dve úspešnosti nad 75 % a desať 

úspešností pod 25 %.  

Medzi úspešné otázky sa zaradili otázky S615Q01 z úlohy Ako porozumieť cunami 

s úspešnosťou 87,1 % a S646Q01 z úlohy Nanočastice s úspešnosťou 79,5 %.  

Prvá spomínaná vyţadovala zoradiť obrázky podľa priemernej rýchlosti vlny cunami 

a druhá uvedená testovala určenie objemu jednej z reakčných látok tak, aby reakčná 

zmesi oboch látok bola kratšia ako 200 sekúnd. 

Medzi otázky s vysokou úspešnosťou by sa dala zaradiť aj otázka S646Q03 z úlohy 

Nanočastice s úspešnosťou 72,8 %. V nej mali ţiaci rozhodnúť, ktorá z uvedených 

kombinácií látok A a B vytvorí najmenšie častice. (Medzi úspešné by sme ju mali 

zaradiť najmä vtedy, ak ju porovnáme s výrazne menej úspešnými otázkami 

S646Q04 a S646Q05 z tej istej úlohy.) 

Charakteristika a percentuálna úspešnosť otázok, v ktorých českí ţiaci dosiahli 

úspešnosť pod 25 %: 

S615Q05 – Z uvedených moţností vybrať tie, ktoré najlepšie popisujú matematické 

modely (pouţívané napr. k výpočtom rýchlosti a výšky vlny cunami; nevyuţíva sa 

simulácia) (18,0 %) 

S634Q01 – S pouţitím simulácie vybrať z uvedených moţností tú moţnosť (alebo 

viacero moţností), ktorá najlepšie popisuje, čo sa stane s osobou (alebo viacerými 

osobami), ak je hneď na začiatku preočkovaných 80 % populácie (17,5 %) 
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S634Q02 – Zoradiť krivky zobrazujúce rozšírenie choroby v populácii v závislosti na 

miere preočkovania populácie a popísať krivku nakazených osôb  

(17,1 % úplne správne odpovede, 36,7 % čiastočne správne odpovede) 

S634Q03 – Pomocou uvedeného grafu a simulácie určiť, ktorá z daných chorôb je 

nákazlivejšia a na základe údajov zo simulácie odpoveď zdôvodniť (16,5 %) 

S634Q05 – Určiť, ako sa zmení počet osôb v rizikovom stave, ak sa percento 

preočkovania populácie bude zvyšovať a zdôvodniť odpoveď (8,7 %) 

S635Q01 – Priradiť kaţdému z uvedených organizmov jeho rolu v potravinovom 

reťazci (bez simulácie)  

(21,3 % úplne správne odpovede, 43,3 % čiastočne správne odpovede) 

S635Q05 – Určiť najvyššiu moţnú intenzitu lovu sleďov, aby neboli porušené dané 

podmienky (6,9 % úplne správne odpovede,11,6 % čiastočne správne odpovede)  

S643Q05 – Vybrať metódu, ktorou si vedec najlepšie overí presnosť skúšačky 

ţiaroviek a zdôvodniť odpoveď (bez simulácie) (18,9 %)  

S646Q04 – Odhadnúť veľkosť častíc, ak zmiešame daný objem látky A s daným 

objemom látky B (17,8 %)  

S646Q05 – Rozhodnúť o tom, či pokus popísaný v uvedenej tabuľke pomôţe 

vedcovi zistiť, či reakčnú dobu viac ovplyvňuje objem látky A alebo objem látky B 

a zdôvodniť odpoveď (nevyuţíva sa simulácia) (6,9 %)  

Vysokú úspešnosť nad 75 % mali českí ţiaci v nových interaktívnych 

otázkach, ktoré testovali procedurálnu znalosť a zručnosť vedecky interpretovať dáta 

a dôkazy.  

Naopak nízka úspešnosť pod 25 % sa vyskytovala v nových interaktívnych 

otázkach s otvorenou odpoveďou a komplexným výberom odpovede. Otázky 

s úspešnosťou pod 25 % boli otázky testujúce zručnosti vysvetľovať javy vedecky 

a vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum. Ďalšou spoločnou 

charakteristikou nových interaktívnych otázok s takto nízkou úspešnosťou boli 

otázky testujúce znalosti z oblasti ţivých systémov a z fyzikálnych systémov.   

V nových interaktívnych otázkach sa vyskytla sa len jedna otázka z 24 

otázok, v ktorej bolo percento tzv. prázdnych odpovedí nad 10 %. Bola to otázka 

testujúca obsahové znalosti z oblasti fyzikálnych systémov. Cieľovou zručnosťou 
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bolo vysvetľovať javy vedecky a ţiaci mali vytvoriť odpoveď vo forme otvorenej 

odpovede. 

6.5.2 Najlepšie a najhoršie výsledky v porovnaní s priemerom OECD 

V porovnaní s priemerom OECD boli českí ţiaci lepší v 12 otázkach a menej úspešní 

tieţ v 12 otázkach.  

Významne lepší výsledok s rozdielom nad 3 % oproti priemeru OECD dosiahli českí 

ţiaci v troch otázkach a významne horší výsledok s rozdielom nad 3 % dosiahli 

v siedmich otázkach. 

Teraz uvedieme zoznam a charakteristiku otázok, v ktorých dosiahli českí ţiaci 

významne lepšie a významne horšie výsledky oproti priemeru OECD. 

 významne lepšie výsledky ako priemer OECD: 

S615Q01 – Zoradiť obrázky podľa priemernej rýchlosti vlny cunami  

(rozdiel 5,9 %) 

S615Q07 – Určiť výšku pobreţnej steny, ktorá ochráni mesto pred cunami 

(rozdiel 5,1 %) 

S635Q04 – Uviesť, ako sa mení mnoţstvo biomasy zooplanktónu 

a fytoplanktónu pri stúpajúcej intenzite lovu sleďov a z údajov v tabuľke 

získaných simuláciou vybrať dva riadky, ktoré podporujú odpoveď  

(rozdiel 3,8 %) 

 

 významne horšie výsledky ako priemer OECD: 

S634Q05 – Určiť, ako sa zmení počet osôb v rizikovom stave, ak sa percento 

preočkovania populácie bude zvyšovať a zdôvodniť odpoveď (rozdiel 3,4 %) 

S635Q01 – Priradiť kaţdému z uvedených organizmov jeho rolu 

v potravinovom reťazci (bez simulácie) (rozdiel 12,0 %) 

S635Q03 – Zistiť, či zákaz lovu tresiek a vyššia miera lovu sleďov udrţí 

tresčiu populáciu a odpoveď zdôvodniť (rozdiel 7,1 %) 

S635Q05 – Určiť najvyššiu moţnú intenzitu lovu sleďov, aby neboli 

porušené dané podmienky (rozdiel 4,1 %) 

S643Q05 – Vybrať metódu, ktorou si vedec najlepšie overí presnosť 

skúšačky ţiaroviek a zdôvodniť odpoveď (bez simulácie) (rozdiel 4,5 %) 
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S646Q04 – Odhadnúť veľkosť častíc, ak zmiešame daný objem látky A 

s daným objemom látky B (rozdiel 8,4 %) 

S646Q05 – Rozhodnúť o tom, či pokus popísaný v uvedenej tabuľke pomôţe 

vedcovi zistiť, či reakčnú dobu viac ovplyvňuje objem látky A alebo objem 

látky B a zdôvodniť odpoveď (nevyuţíva sa simulácia) (rozdiel 5,8 %)  

6.5.3 Porovnanie výsledkov chlapcov a dievčat  

V celkovom meradle boli českí chlapci úspešnejší ako dievčatá. Chlapci boli lepší 

ako dievčatá v 14 otázkach a dievčatá boli lepšie ako chlapci v 10 otázkach.  

Významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami boli v dvoch otázkach. V oboch 

prípadoch boli chlapci významne lepší ako dievčatá. Išlo o otázku S634Q05 z úlohy 

Očkovanie a šírenie chorôb, rozdiel v úspešnostiach bol 5,4 % (bola to otázka 

s extrémne nízkou úspešnosťou pod 10 %, preto berieme hranicu pre štatisticky 

významný rozdiel v úspešnostiach 4 %). Ţiaci mali v nej určiť, ako sa zmení počet 

osôb v rizikovom stave, ak sa percento preočkovania populácie bude zvyšovať 

a zdôvodniť odpoveď. A o otázku S643Q03 z úlohy Porovnanie ţiaroviek, rozdiel 

v úspešnostiach bol aţ 20,1 %. Táto otázka nevyţadovala pouţitie simulácie a ţiaci 

v nej mali odpovedať na otázku, čo sa v ţiarovke stane s časťou elektrickej energie, 

ktorá sa nepremení na svetlo. 

6.6 Fyzikálne zamerané nové otázky  

V testovaní PISA 2015 sa vyskytlo 27 nových klasických fyzikálne zameraných 

otázok a 10 nových interaktívnych fyzikálne zameraných otázok.  

V týchto otázkach si českí ţiaci počínali relatívne dobre v porovnaní 

s celkovou úspešnosťou v nových klasických a v nových interaktívnych úlohách. 

Priemerná úspešnosť českých ţiakov v nových klasických fyzikálne zameraných 

otázkach bola 48,4 %. Priemerná úspešnosť českých ţiakov v nových 

interaktívnych fyzikálne zameraných otázkach bola 43,4 %.  

Za zmienku stojí päť klasických otázok a štyri interaktívne otázky. Sú to 

otázky, kde sa vyskytla relatívne nízka úspešnosť alebo to boli otázky, ktoré ţiaci 

v pomerne vysokom percente neriešili, t.j. na ne neodpovedali.  
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6.6.1 Nové klasické fyzikálne otázky 

Pomerne nízka úspešnosť 25,0 % bola u otázky S604Q04 z úlohy Voda 

z hmly. Percento nesprávnych odpovedí v tejto otázke bolo aţ 73,6 %. Úlohou 

ţiakov bolo vybrať pokus, ktorý umoţní najlepšie otestovať sieť na zachytávanie 

hmly.  

Ostatné otázky boli špecifické tým, ţe na ne ţiaci vo veľkej miere 

neodpovedali. Išlo o otázky S602Q03 z úlohy Efekt mestského tepelného ostrova, 

S625Q01 z úlohy Prírodné poţiare a poţiarne trojuholníky, S649Q02 z úlohy 

Meteorologický balón a S637Q01 z úlohy Štúdium svahov.  

Teraz uvedieme charakteristiku otázok a percento „prázdnych“ odpovedí. 

S602Q03 – Vysvetliť, prečo by mohlo pouţívanie klimatizácie zosilňovať 

zvyšovanie teplôt v meste a jeho okolí (35,9 %) 

S625Q01 – Vysvetliť, prečo obmedzenie kyslíku nie je súčasťou protipoţiarnych 

opatrení (14,3 %) 

S637Q01 – Vysvetliť, prečo pri meraní na tom istom svahu bolo pouţitých viacero 

meracích prostriedkov toho istého typu (10,6 %) 

Otázka S649Q02 bola zaradená medzi otázky s veľmi nízkou úspešnosťou (20,8 %). 

Percento zlých odpovedí pre túto otázku bolo 59,5 %. Ako vidíme, „neúspešnosť“ 

otázky spôsobili práve „prázdne“ odpovede.  

6.6.2 Nové interaktívne fyzikálne otázky 

Pomerne nízka úspešnosť sa objavila u otázok S643Q05, S646Q04 

a S646Q05. Charakteristiky všetkých troch spomenutých otázok sme uţ uviedli 

v tejto kapitole časť 6.5.1 – Charakteristika a percentuálna úspešnosť otázok, 

v ktorých českí ţiaci dosiahli úspešnosť pod 25 %. Ďalej uvedieme len percento 

nesprávnych odpovedí za dané otázky: S643Q05 – 79,0 %, S646Q04 – 79,7 %, 

S646Q05 – 91,2 %.  

Otázka, ktorej odpovedi sa českí ţiaci vo vysokej miere vyhýbali, bola otázka 

S643Q03 (neodpovedalo 22,7 %). Ţiaci mali vysvetliť, čo sa stane s časťou 



58 
 

elektrickej energie, ktorú ţiarovka prijme ale nepremení ju na viditeľné svetlo. 

Nevyuţívali pri tom simuláciu. 

 

6.6.3 Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v nových interaktívnych 

fyzikálnych otázkach 

Vysoké rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v percente nesprávnych 

odpovedí boli v siedmich otázkach.  Išlo o otázky Q01, Q03, Q04, Q05 z úlohy S643 

Porovnanie ţiaroviek a o otázky Q03, Q04, Q05 z úlohy S646 Nanočastice.  

Charakteristika otázok a percentuálny rozdiel medzi chlapcami a dievčatami 

 

 S643Q01 – Nájsť taký výkon halogénovej ţiarovky, aby poskytla rovnaké 

mnoţstvo vyţarovaného svetla ako LED ţiarovka s výkonom 10 wattov  

(9,9 % v prospech chlapcov) 

S643Q03 – Vysvetliť, čo sa stane s časťou elektrickej energie, ktorú ţiarovka 

prijme ale nepremení ju na viditeľné svetlo (nevyuţíva sa simulácia)  

(22,3 % v prospech chlapcov) 

S643Q04 – Na základe simulácie rozhodnúť, ktorej ţiarovke patria uvedené 

údaje o svietivosti a výkone (9,7 % v prospech dievčat) 

S643Q05 – Vybrať metódu, ktorou si vedec najlepšie overí presnosť 

skúšačky ţiaroviek a zdôvodniť odpoveď (bez simulácie)  

(11,9 % v prospech dievčat) 

 S646Q03 – Rozhodnúť, ktorá s uvedených kombinácií látok A a B vytvorí 

najmenšie častice (16,0 % v prospech dievčat) 

S646Q04 Odhadnúť veľkosť častíc, ak zmiešame daný objem látky A 

s daným objemom látky B (13,8 % v prospech chlapcov) 

S646Q05 – Rozhodnúť o tom, či pokus popísaný v uvedenej tabuľke pomôţe 

vedcovi zistiť, či reakčnú dobu viac ovplyvňuje objem látky A alebo objem 

látky B a zdôvodniť odpoveď (nevyuţíva sa simulácia)  

(12,4 % v prospech chlapcov)  

Z uvedených percent v zátvorkách vidíme, ţe chlapci mali menšie percento 

nesprávnych odpovedí v štyroch otázkach a dievčatá v troch otázkach.  
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Vysoké rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v percente prázdnych 

odpovedí boli v dvoch otázkach. Išlo o otázky S643Q03 z úlohy Porovnanie 

ţiaroviek a S646Q03 z úlohy Nanočastice. Charakteristiky oboch zmienených otázok 

sme uviedli o pár riadkov vyššie.  

U otázky z úlohy Porovnanie ţiaroviek bol rozdiel v percente prázdnych odpovedí 

medzi chlapcami a dievčatami 28,1 % - v prospech chlapcov a u otázky z úlohy 

Nanočastice bol rozdiel 15,6 % - v prospech dievčat (t.j. dievčatá mali menšie 

percento prázdnych odpovedí).  

Poznámka: Prehľad celkovej úspešnosti českých žiakov, českých dievčat a českých 

chlapcov a priemeru krajín OECD, vrátane priemerných úspešností dievčat 

a chlapcov z priemeru krajín OECD zo všetkých prírodovedných otázok použitých 

v testovaní PISA 2015 sa nachádza v 3. prílohe tejto práce.  
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7. Uvoľnené prírodovedné fyzikálne zamerané úlohy  

Po kaţdom testovaní PISA bývajú uvoľňované úlohy z tej gramotnosti, ktorá je 

v danom cykle hlavnou testovanou oblasťou. Prírodovedná gramotnosť bola hlavnou 

testovanou oblasťou v rokoch 2006 a 2015. Uvoľňujú sa úlohy z testovania 

a z pilotáţe. 

V roku 2006 bolo uvoľnených osem úloh. Prehľad uvoľnených úloh z roku 2006 sa 

nachádza v publikácii Přírodovědné úlohy výzkumu PISA ([4]). 

V roku 2015 bolo uvoľnených celkovo osem klasických a päť interaktívnych úloh. 

Z tých ôsmich klasických úloh boli štyri úlohy z pouţitých testov a štyri úlohy boli 

z pilotáţe. Všetky uvoľnené interaktívne úlohy boli z pilotáţe.  

Prehľad uvoľnených úloh je v 2. prílohe.  

Uvoľnené prírodovedné fyzikálne zamerané úlohy budú súčasťou elektronickej 

zbierky riešených úloh na www.reseneulohy.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reseneulohy.cz/
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo urobiť hlbšiu analýzu výsledkov českých 

ţiakov v prírodovedných úlohách výskumu PISA 2015. V rámci splnenia tohto cieľu 

boli stanovené nasledujúce ciele mojej bakalárskej práce:  

 Vybrať a usporiadať dáta k výsledkom českých ţiakov v prírodovedných 

a najmä fyzikálne zameraných úlohách výskumu PISA 2015.  

Z jednotlivých zdrojov som vybrala a spísala výsledky za kaţdú otázku pouţitú 

v testovaní PISA 2015 testujúcu prírodovednú gramotnosť. Vytvorila som ucelený 

prehľad percentuálnej úspešnosti českých ţiakov, dievčat a chlapcov z kaţdej takejto 

otázky a pre porovnanie boli tieto prehľady vytvorené aj pre priemer OECD, 

dievčatá i chlapcov z priemeru OECD. Prehľad sa nachádza v 3. prílohe tejto práce. 

Porovnávala som celkové výsledky s výsledkami priemeru OECD a výsledky medzi 

chlapcami a dievčatami navzájom. Ďalej som porovnala úspešnosti českých ţiakov 

v trendových, nových klasických a nových interaktívnych úlohách a tieto jednotlivé 

úspešnosti s celkovou úspešnosťou českých ţiakov v testovaní PISA 2015. Triedila 

som výsledky podľa najvyššej a najniţšej úspešnosti. Vybrala som otázky 

s najvyššou a najniţšou úspešnosťou, u neuvoľnených úloh som napísala aspoň ich 

charakteristiku, podobne som to urobila s otázkami, ktorých úspešnosť bola vyššia 

alebo niţšia ako úspešnosť pre priemer krajín OECD. Vybrala som trendové otázky, 

u ktorých nastali vysoké zlepšenia a zhoršenia oproti predchádzajúcim rokom. 

Všetkými týmito výsledkami a porovnaniami sa zaoberá 6. kapitola tejto bakalárskej 

práce.  

 Doplniť celkový prehľad výsledkov českých ţiakov v prírodovedných 

úlohách v časovom vývoji výsledkami v meraniach 2012 – 2015. 

Z vytvorených prehľadov výsledkov za všetky otázky testujúce prírodovednú 

gramotnosť som doplnila výsledky za roky 2012 a 2015 do celkového prehľadu 

výsledkov za kaţdú trendovú otázku vyuţitú v testovaní PISA 2015 testujúcu 

prírodovednú gramotnosť. Celkové výsledky za kaţdú trendovú otázku aţ do roku 

2015 sú uvedené v 1. prílohe tejto práce. Výsledky trendových úloh z rokov  

2000 – 2009 som čerpala z bakalárskych prác Kateřiny Bašátkovej ([1]) a Karla 
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Havlíčka ([5]). Celkovými výsledkami českých ţiakov v prírodovedných úlohách 

v testovaní PISA 2015 sa zaoberá 4. kapitola tejto bakalárskej práce a časť  

6. kapitoly. (Okrem celkového vývoja výsledkov v prírodovedných úlohách v rokoch 

2000 – 2015 sa v tejto kapitole nachádza aj porovnanie výsledkov českých ţiakov 

s ostatnými krajinami OECD, súhrnné výsledky na jednotlivých škálach, výsledky 

ţiakov podľa typov škôl a zastúpenie ţiakov v jednotlivých úrovniach gramotnosti.) 

 Vytvoriť prehľad výsledkov českých ţiakov podľa vedomostí, kompetencií 

a vzdelávacích oblastí, na ktoré boli úlohy zamerané, a podľa typu otázok. 

Z dostupných webových zdrojov som vytvorila prehľad výsledkov českých ţiakov 

podľa vedomostí, kompetencií a vzdelávacích oblastí, ktorými boli dané otázky 

charakterizované. Všetky tieto prehľady vrátane medzinárodného porovnania sa 

nachádzajú v 5. kapitole tejto bakalárskej práce.   

 Pri uvoľnených, fyzikálne zameraných úlohách urobiť podrobnejší rozbor 

výsledkov. 

Zo všetkých nových prírodovedných otázok pouţitých v testovaní PISA 2015 som 

vybrala fyzikálne zamerané otázky, vyrátala som ich priemernú úspešnosť, vybrala 

som otázky s vysokou a nízkou úspešnosťou a u neuvoľnených otázok som napísala 

aspoň ich charakteristiky. Vybrala som aj také otázky, na ktoré českí ţiaci vo 

zvýšenej miere neodpovedali a otázky, u ktorých boli veľké rozdiely v úspešnostiach 

medzi chlapcami a dievčatami. Fyzikálne zameranými úlohami sa zaoberá záver  

6. kapitoly.   

 Vytvoriť databázu uvoľnených prírodovedných, fyzikálne zameraných úloh  

a pripraviť ich k zverejneniu na webe. 

Vytvorila som prehľad všetkých uvoľnených prírodovedných úloh, ktorý sa nachádza 

v 2. prílohe tejto práce. Na konci kaţdej otázky je jej charakteristika vyplývajúca 

z koncepčného rámca PISA 2015 vrátane správnych odpovedí (ak je ich viac).  

Práca na tejto bakalárskej práci mi umoţnila zoznámiť sa s výskumom PISA. S jeho 

charakteristikou, metódami a špecifickými typmi otázok, s ktorými som bohuţiaľ 

nemala doteraz nikdy skúsenosť. Umoţnila mi nahliadnuť do výsledkov ţiakov 
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v takomto testovaní a zistiť, v čom majú ţiaci medzery a v čom by bolo vhodné, aby 

sa viac rozvíjali. A i keď sa ukázalo, ţe českí ţiaci sa zhoršili vo vedomostiach 

z fyzikálnych systémov, podrobnejší rozbor výsledkov fyzikálne zameraných otázok 

ukázal, ţe vo vedomostiach z fyzikálnych systémov na tom nie sú českí ţiaci aţ tak 

zle. Navyše veľa z týchto otázok, najmä interaktívneho typu, by som si vedela 

predstaviť pouţívať pri výučbe fyziky, minimálne v nejakých záujmových krúţkoch 

fyziky. 
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1. príloha - Tabuľky s charakteristikami a súhrnnými 

výsledkami všetkých trendových prírodovedných otázok 

pouţitých v testovaní  PISA 2015 

 

 Tabuľky boli vytvorené s vyuţitím bakalárskych prác Kateřiny Bašátkovej 

([1]) a Karla Havlíčka ([5]), súhrnné výsledky boli získané z kompendií 

zverejnených medzinárodným centrom. 

 Pod medzinárodným priemerom sa rozumie priemer krajín OECD.  
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Úloha: S131 – Uţitočné kmitočty 

Úloha: Uţitočné kmitočty     Kód úlohy: S131 Počet otázok: 2 

Kód otázky S131Q02 

Charakteristika otázky Rozmedzie počuteľnosti – práca s textom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Osobný/ Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Sociálny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 51,4 51,9 51,0 

2000 / medzinárodný [%] 50,6 52,3 49,3 

2003 / ČR [%] 47,17 47,22 47,11 

2003 / medzinárodný [%] 46,41 45,41 47,41 

2006 / ČR [%] 44,60 43,37 46,11 

2006 / medzinárodný [%] 46,24 45,21 47,33 

2009 / ČR [%] 46,43 44,78 48,24 

2009 / medzinárodný [%] 49,53 48,14 50,98 

2012 / ČR [%] 51,53 49,23 54,10 

2012 / medzinárodný [%] 49,41 48,72 50,11 

2015 / ČR [%] 45,18 43,62 46,81 

2015 / medzinárodný [%] 48,73 47,06 50,55 

 

Úloha: Uţitočné kmitočty     Kód úlohy: S131 Počet otázok: 2 

Kód otázky S131Q04 

Charakteristika otázky Určenie hlavnej myšlienky textu – práca s textom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/ Zdravie a choroby 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 31,4 34,1 29,1 

2000 / medzinárodný [%] 24,7 24,4 25,1 

2003 / ČR [%] 34,97 32,97 37,12 

2003 / medzinárodný [%] 26,11 25,30 26,96 

2006 / ČR [%] 33,90 31,03 37,44 

2006 / medzinárodný [%] 31,11 29,72 32,59 

2009 / ČR [%] 29,27 25,63 33,28 

2009 / medzinárodný [%] 27,99 26,75 29,28 

2012 / ČR [%] 31,81 29,94 33,89 

2012 / medzinárodný [%] 28,02 26,98 29,09 

2015 / ČR [%] 31,06 29,70 32,48 

2015 / medzinárodný [%] 28,45 26,89 30,08 

 

 

Úloha: S252 – Juţná Rainea 

Úloha: Juţná Rainea      Kód úlohy: S252 Počet otázok: 3 

Kód otázky S252Q01 

Charakteristika otázky Určenie polohy Mesiaca voči Zemi na základe obrázku a 

textu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Obsahová (predtým Vedomosti o prírodných vedách) 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (predtým Osobný/Kvalita 

ţivotného prostredia) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 55,80 57,80 54,40 

2000 / medzinárodný [%] 48,30 50,50 46,20 

2003 / ČR [%] 57,80 60,84 54,77 

2003 / medzinárodný [%] 52,07 54,64 49,60 

2015 / ČR [%] 60,18 58,04 62,64 

2015 / medzinárodný [%] 52,78 54,43 51,12 

 

 

 



4 
 

Úloha: Juţná Rainea      Kód úlohy: S252 Počet otázok: 3 

Kód otázky S252Q02 

Charakteristika otázky Určenie pribliţnej teploty v danej oblasti na základe 

obrázku a textu  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Obsahová (predtým Vedomosti o prírodných vedách) 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (predtým Osobný/Kvalita 

ţivotného prostredia) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 74,00 71,30 76,60 

2000 / medzinárodný [%] 72,20 70,90 73,70 

2003 / ČR [%] 75,16 71,90 78,40 

2003 / medzinárodný [%] 68,71 67,36 70,08 

2015 / ČR [%] 63,90 63,13 64,78 

2015 / medzinárodný [%] 66,38 64,51 68,25 

 

Úloha: Juţná Rainea      Kód úlohy: S252 Počet otázok: 3 

Kód otázky S252Q03 

Charakteristika otázky Znalosť faktorov ovplyvňujúcich skleníkový efekt 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (predtým Osobný/Kvalita 

ţivotného prostredia) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 57,90 54,20 61,30 

2000 / medzinárodný [%] 54,80 53,90 55,80 

2003 / ČR [%] 59,61 56,75 62,46 

2003 / medzinárodný [%] 58,06 57,46 58,63 

2015 / ČR [%] 57,37 55,95 58,99 

2015 / medzinárodný [%] 54,60 53,12 56,05 
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Úloha: S256 – Lyţice 

Úloha: Lyţice     Kód úlohy: S256 Počet otázok: 1 

Kód otázky S256Q01 

Charakteristika otázky Určenie materiálu s najlepšou tepelnou vodivosťou 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/ Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 88,8 87,5 90,2 

2000 / medzinárodný [%] 88,3 86,6 90,1 

2003 / ČR [%] 88,35 88,4 88,3 

2003 / medzinárodný [%] 87,12 85,18 89,05 

2006 / ČR [%] 85,47 86,66 84,00 

2006 / medzinárodný [%] 87,75 86,37 89,16 

2009 / ČR [%] 87,15 85,48 88,96 

2009 / medzinárodný [%] 88,57 89,95 87,20 

2012 / ČR [%] 85,81 82,11 89,53 

2012 / medzinárodný [%] 88,43 85,07 89,83 

2015 / ČR [%] 86,86 88,88 84,35 

2015 / medzinárodný [%] 88,81 87,94 89,70 

 

Úloha: S268 – Riasy 

Úloha: Riasy     Kód úlohy: S268 Počet otázok: 3 

Kód otázky S268Q01 

Charakteristika otázky Výber porovnania, ktorý je najlepším spôsobom overenia 

danej myšlienky 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia (v roku 2006 

Kvalita ţivotného prostredia) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 73,87 71,48 77,25 

2006 / medzinárodný [%] 72,48 71,01 74,02 

2015 / ČR [%] 71,21 70,28 72,22 

2015 / medzinárodný [%] 69,36 68,28 70,50 

 

Úloha: Riasy     Kód úlohy: S268 Počet otázok: 3 

Kód otázky S268Q02 

Charakteristika otázky Uviesť poznatok potrebný k predpovedi toho, ktorý 

z druhov rýb bude najviac postihnutý danou situáciou 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia (v roku 2006 

Prírodné zdroje) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 34,98 33,42 37,19 

2006 / medzinárodný [%] 36,17 35,50 36,86 

2015 / ČR [%] 16,65 18,33 14,82 

2015 / medzinárodný [%] 31,59 31,15 32,06 

 

Úloha: Riasy     Kód úlohy: S268 Počet otázok: 3 

Kód otázky S268Q06 

Charakteristika otázky Vybrať vysvetlenie výskytu rias v danej hĺbke 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2006 

Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 67,19 71,12 61,61 

2006 / medzinárodný [%] 55,20 58,80 51,53 

2015 / ČR [%] 51,52 56,60 45,99 

2015 / medzinárodný [%] 47,37 51,40 43,17 

 

 

Úloha: S269 – Teplota na Zemi 

Úloha: Teplota na Zemi  Kód úlohy: S269 Počet otázok: 3 

Kód otázky S269Q01 

Charakteristika otázky Dôsledky topenia polárneho ľadu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Riziká) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 65,7 67,7 64,0 

2000 / medzinárodný [%] 59,1 63,0 55,5 

2003 / ČR [%] 66,06 70,28 61,52 

2003 / medzinárodný [%] 59,65 63,63 55,80 

2006 / ČR [%] 59,30 61,85 55,89 

2006 / medzinárodný [%] 57,76 61,01 54,46 

2009 / ČR [%] 52,26 55,32 48,79 

2009 / medzinárodný [%] 58,00 61,02 54,92 

2012 / ČR [%] 51,12 54,78 47,24 

2012 / medzinárodný [%] 56,94 60,36 53,48 

2015 / ČR [%] 32,84 37,22 28,00 

2015 / medzinárodný [%] 46,90 49,76 43,98 
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Úloha: Teplota na Zemi  Kód úlohy: S269 Počet otázok: 3 

Kód otázky S269Q03 

Charakteristika otázky Určenie vplyvu straty lesov na zvýšenie hladiny CO2 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Riziká) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 47,1 51,9 42,6 

2000 / medzinárodný [%] 42,0 45,0 39,2 

2003 / ČR [%] 43,99 47,84 39,78 

2003 / medzinárodný [%] 40,42 43,51 37,35 

2006 / ČR [%] 39,07 42,38 34,67 

2006 / medzinárodný [%] 41,24 43,98 38,42 

2009 / ČR [%] 39,11 43,08 34,60 

2009 / medzinárodný [%] 41,41 45,04 37,74 

2012 / ČR [%] 44,56 48,45 40,43 

2012 / medzinárodný [%] 43,44 46,86 39,93 

2015 / ČR [%] 38,0 41,34 34,30 

2015 / medzinárodný [%] 39,91 42,56 36,05 

 

Úloha: Teplota na Zemi  Kód úlohy: S269 Počet otázok: 3 

Kód otázky S269Q04 

Charakteristika otázky Určenie energetických zdrojov spôsobujúcich vytváranie 

CO2 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Globálny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Prírodné zdroje) 

Úloha pouţitá v rokoch 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2000 / ČR [%] 46,60 59,90 34,60 

2000 / medzinárodný [%] 35,8 44,40 27,40 

2003 / ČR [%] 49,16 59,83 37,53 

2003 / medzinárodný [%] 35,76 43,27 28,29 

2006 / ČR [%] 47,99 58,84 33,51 

2006 / medzinárodný [%] 34,11 40,84 27,12 

2009 / ČR [%] 38,93 46,82 29,97 

2009 / medzinárodný [%] 33,03 38,63 27,30 

2012 / ČR [%] 34,03 44,43 23,62 

2012 / medzinárodný [%] 35,19 41,83 28,34 

2015 / ČR [%] 37,06 47,38 25,66 

2015 / medzinárodný [%] 31,30 36,80 25,73 

 

 

Úloha: S304 – Voda 

Úloha: Voda     Kód úlohy: S304 Počet otázok: 4 

Kód otázky S304Q01 

Charakteristika otázky Porozumenie pojmu koncentrácie pri odsoľovaní morskej 

vody  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 49,87 52,75 46,76 

2003 / medzinárodný [%] 44,94 46,53 43,39 

2006 / ČR [%] 46,55 49,16 43,24 

2006 / medzinárodný [%] 43,63 44,90 42,31 

2015 / ČR [%] 36,99 37,00 36,98 

2015 / medzinárodný [%] 36,34 35,87 36,80 

 

 

 



10 
 

Úloha: Voda     Kód úlohy: S304 Počet otázok: 4 

Kód otázky S304Q02 

Charakteristika otázky Porozumenie princípu výroby pitnej vody z morskej vody 

na základe obrázku 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 69,24 73,66 64,43 

2003 / medzinárodný [%] 61,83 66,19 57,58 

2006 / ČR [%] 66,65 69,34 63,24 

2006 / medzinárodný [%] 62,07 55,38 58,71 

2015 / ČR [%] 60,24 62,36 58,01 

2015 / medzinárodný [%] 57,31 60,36 54,15 

 

Úloha: Voda     Kód úlohy: S304 Počet otázok: 4 

Kód otázky S304Q03a 

Charakteristika otázky Posúdenie energetických výdajov na výrobu pitnej vody 

danou metódou – práca s obrázkom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky (v roku 2006 Vedecky 

interpretovať dáta a dôkazy) 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy (v roku 2006 Technické systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Globálny/Prírodné zdroje) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 46,37 45,93 46,84 

2003 / medzinárodný [%] 38,02 37,33 38,75 

2006 / ČR [%] 41,28 40,77 41,93 

2006 / medzinárodný [%] 39,00 39,82 38,20 

2015 / ČR [%] 33,83 31,72 36,04 

2015 / medzinárodný [%] 37,11 36,47 37,77 

 

Úloha: Voda     Kód úlohy: S304 Počet otázok: 4 

Kód otázky S304Q03b 

Charakteristika otázky Posúdenie, či daná metóda výroby pitnej vody spĺňa 

určitú podmienku 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy (v roku 2006 Technické systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Prírodné zdroje) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 56,78 57,78 55,70 

2003 / medzinárodný [%] 50,15 51,32 49,03 

2006 / ČR [%] 55,04 57,80 51,54 

2006 / medzinárodný [%] 50,68 51,56 49,74 

2015 / ČR [%] 51,17 53,35 48,89 

2015 / medzinárodný [%] 49,21 49,92 48,43 
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Úloha: S326 – Mlieko 

Úloha: Mlieko  Kód úlohy: S326 Počet otázok: 4 

Kód otázky S326Q01 

Charakteristika otázky Výber dát podporujúcich pravosť príbehu – dokazovanie 

hypotézy 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 57,43 54,04 60,85 

2003 / medzinárodný [%] 58,33 55,56 61,03 

2006 / ČR [%] 50,67 45,91 56,98 

2006 / medzinárodný [%] 59,01 56,21 61,95 

2009 / ČR [%] 48,07 44,29 52,13 

2009 / medzinárodný [%] 58,59 56,76 60,46 

2012 / ČR [%] 51,57 45,77 57,35 

2012 / medzinárodný [%] 58,15 56,26 60,02 

2015 / ČR [%] 41,12 41,89 40,16 

2015 / medzinárodný [%] 50,59 48,58 52,64 

 

Úloha: Mlieko  Kód úlohy: S326 Počet otázok: 4 

Kód otázky S326Q02 

Charakteristika otázky Výber dát spochybňujúcich pravosť príbehu – vyvrátenie 

hypotézy 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 61,87 59,01 64,75 

2003 / medzinárodný [%] 62,65 60,12 65,13 

2006 / ČR [%] 59,10 55,36 64,07 

2006 / medzinárodný [%] 63,74 60,97 66,62 

2009 / ČR [%] 58,40 55,89 61,10 

2009 / medzinárodný [%] 63,89 61,76 66,04 

2012 / ČR [%] 59,84 59,01 60,67 

2012 / medzinárodný [%] 63,64 61,88 65,43 

2015 / ČR [%] 52,58 50,54 55,14 

2015 / medzinárodný [%] 58,67 56,45 60,97 

 

Úloha: Mlieko  Kód úlohy: S326 Počet otázok: 4 

Kód otázky S326Q03 

Charakteristika otázky Určenie, z čoho sa skladá tuhá hmota v skysnutom 

mlieku – Vyvodzovanie záveru z výsledkov experimentu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 58,25 61,22 55,25 

2003 / medzinárodný [%] 56,73 56,07 57,38 

2006 / ČR [%] 60,90 61,26 60,42 

2006 / medzinárodný [%] 58,27 57,40 59,14 

2009 / ČR [%] 64,53 61,84 67,41 

2009 / medzinárodný [%] 60,62 59,91 61,35 

2012 / ČR [%] 63,76 62,25 65,27 

2012 / medzinárodný [%] 60,97 60,17 61,79 

2015 / ČR [%] 63,05 63,49 62,50 

2015 / medzinárodný [%] 56,68 56,68 56,67 
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Úloha: Mlieko  Kód úlohy: S326 Počet otázok: 4 

Kód otázky S326Q04 

Charakteristika otázky Rozhodnúť, či dané látky môţu v ľudskom tele slúţiť ako 

zdroj energie 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 26,79 25,23 28,37 

2003 / medzinárodný [%] 22,33 23,08 21,64 

2006 / ČR [%] 29,91 27,49 33,13 

2006 / medzinárodný [%] 23,31 23,45 23,20 

2009 / ČR [%] 31,69 30,56 32,91 

2009 / medzinárodný [%] 25,32 25,17 25,51 

2012 / ČR [%] 34,75 37,02 32,48 

2012 / medzinárodný [%] 26,60 26,85 26,34 

2015 / ČR [%] 32,27 33,49 30,74 

2015 / medzinárodný [%] 25,48 26,31 24,69 

 

 

Úloha: S327 – Energia prílivu 

Úloha: Energia prílivu     Kód úlohy: S327 Počet otázok: 1 

Kód otázky S327Q01 

Charakteristika otázky Určenie pravdivosti tvrdení o chode prílivovej elektrárne 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Prírodné zdroje 

Úloha pouţitá v rokoch 2003, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2003 / ČR [%] 78,68 85,94 71,38 

2003 / medzinárodný [%] 61,52 66,75 56,39 

2015 / ČR [%] 55,08 58,61 51,01 

2015 / medzinárodný [%] 51,29 55,75 46,82 

 

 

Úloha: S408 – Ovos hluchý 

Úloha: Ovos hluchý     Kód úlohy: S408 Počet otázok: 4 

Kód otázky S408Q01 

Charakteristika otázky Určiť, v čom spočíva výhoda, ktorú ovsu dáva väčšia 

výška 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/ Prírodné zdroje  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 68,25 67,83 68,80 

2006 / medzinárodný [%] 62,95 64,07 61,81 

2009 / ČR [%] 63,87 66,95 60,37 

2009 / medzinárodný [%] 60,29 62,27 58,29 

2012 / ČR [%] 65,45 68,92 61,75 

2012 / medzinárodný [%] 61,48 63,42 59,47 

2015 / ČR [%] 64,40 66,59 61,97 

2015 / medzinárodný [%] 60,11 61,75 58,43 
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Úloha: Ovos hluchý     Kód úlohy: S408 Počet otázok: 4 

Kód otázky S408Q03 

Charakteristika otázky Dôsledky kosenia trávy behom vegetačného obdobia pre 

šírenie ovsa 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/ Prírodné zdroje  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 32,45 32,09 32,94 

2006 / medzinárodný [%] 30,49 29,83 31,20 

2009 / ČR [%] 26,74 24,80 28,93 

2009 / medzinárodný [%] 30,73 29,73 31,76 

2012 / ČR [%] 25,82 22,75 29,09 

2012 / medzinárodný [%] 28,67 28,47 28,91 

2015 / ČR [%] 25,63 28,48 22,49 

2015 / medzinárodný [%] 26,98 25,73 28,27 

 

Úloha: Ovos hluchý     Kód úlohy: S408 Počet otázok: 4 

Kód otázky S408Q04 

Charakteristika otázky Určenie spôsobov, ktorými sa môţe šíriť ovos hluchý 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/ Prírodné zdroje  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 54,03 51,69 57,15 

2006 / medzinárodný [%] 50,70 49,82 51,65 

2009 / ČR [%] 59,35 58,86 59,78 

2009 / medzinárodný [%] 54,39 54,24 54,56 

2012 / ČR [%] 60,97 61,02 60,92 

2012 / medzinárodný [%] 52,79 52,52 53,07 

2015 / ČR [%] 59,46 60,66 58,14 

2015 / medzinárodný [%] 51,41 51,23 51,61 

 

Úloha: Ovos hluchý     Kód úlohy: S408 Počet otázok: 4 

Kód otázky S408Q05 

Charakteristika otázky Identifikácia otázky, na ktorú mal dať experiment 

odpoveď 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/ Prírodné zdroje  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 46,45 47,97 44,43 

2006 / medzinárodný [%] 41,95 42,46 41,45 

2009 / ČR [%] 45,34 48,30 42,00 

2009 / medzinárodný [%] 42,81 44,46 41,12 

2012 / ČR [%] 47,38 48,39 46,30 

2012 / medzinárodný [%] 42,19 43,75 40,57 

2015 / ČR [%] 44,14 44,65 43,58 

2015 / medzinárodný [%] 39,10 39,54 38,64 
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Úloha: S413 – Doba umelohmotná 

Úloha: Doba umelohmotná  Kód úlohy: S413 Počet otázok: 3 

Kód otázky S413Q06 

Charakteristika otázky Predpoveď výsledku experimentu (plávanie rôznych 

látok vo vode) 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy (v roku 2006, 2009 

Vysvetľovať javy vedecky) 

Znalosť Obsahová  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 46,33 46,70 45,86 

2006 / medzinárodný [%] 37,84 40,74 34,87 

2009 / ČR [%] 43,70 45,91 41,33 

2009 / medzinárodný [%] 39,69 42,36 37,02 

2012 / ČR [%] 47,68 54,39 41,03 

2012 / medzinárodný [%] 40,31 43,11 37,48 

2015 / ČR [%] 40,08 42,15 37,48 

2015 / medzinárodný [%] 34,86 38,73 31,02 

 

Úloha: Doba umelohmotná  Kód úlohy: S413 Počet otázok: 3 

Kód otázky S413Q04 

Charakteristika otázky Určenie výrobkov, k zhotoveniu ktorých je vhodný 

materiál s danými vlastnosťami 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Obsahová  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy (v roku 2006, 2009 Technické 

systémy)  

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 45,09 47,91 41,61 

2006 / medzinárodný [%] 41,44 43,19 39,63 

2009 / ČR [%] 44,57 47,12 41,85 

2009 / medzinárodný [%] 43,04 45,46 40,62 

2012 / ČR [%] 46,04 49,84 42,27 

2012 / medzinárodný [%] 43,75 45,51 42,00 

2015 / ČR [%] 40,69 42,50 38,41 

2015 / medzinárodný [%] 40,22 42,26 38,17 

 

Úloha: Doba umelohmotná  Kód úlohy: S413 Počet otázok: 3 

Kód otázky S413Q05 

Charakteristika otázky Vybranie vhodného umelohmotného materiálu k výrobe 

automobilovej súčiastky na základe daných vlastností 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Obsahová  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy (v roku 2006, 2009 Technické 

systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 73,16 74,00 72,11 

2006 / medzinárodný [%] 65,58 66,13 65,00 

2009 / ČR [%] 76,25 75,65 76,89 

2009 / medzinárodný [%] 69,11 69,18 69,04 

2012 / ČR [%] 79,93 81,91 77,95 

2012 / medzinárodný [%] 68,27 68,08 68,46 

2015 / ČR [%] 78,25 78,81 77,56 

2015 / medzinárodný [%] 67,29 68,19 66,37 
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Úloha: S415 – Solárne kolektory 

Úloha: Solárne kolektory  Kód úlohy: S415 Počet otázok: 3 

Kód otázky S415Q07 

Charakteristika otázky Určenie otázok zodpovedateľných vedeckými pokusmi 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 72,93 71,18 75,27 

2006 / medzinárodný [%] 72,05 70,00 74,23 

2009 / ČR [%] 72,76 69,93 75,86 

2009 / medzinárodný [%] 72,72 70,68 74,79 

2012 / ČR [%] 74,65 71,40 78,30 

2012 / medzinárodný [%] 74,36 72,62 76,12 

2015 / ČR [%] 73,44 71,47 75,62 

2015 / medzinárodný [%] 73,07 71,13 75,16 

 

Úloha: Solárne kolektory  Kód úlohy: S415 Počet otázok: 3 

Kód otázky S415Q02 

Charakteristika otázky Súvislosť maximálneho elektrického výkonu kolektorov 

s dennou dobou – práca s grafom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (v roku 2006, 2009 Globálny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 82,34 82,14 82,62 

2006 / medzinárodný [%] 78,35 77,81 78,92 

2009 / ČR [%] 80,81 80,12 81,57 

2009 / medzinárodný [%] 77,57 77,06 78,09 

2012 / ČR [%] 85,05 82,04 86,20 

2012 / medzinárodný [%] 77,95 77,53 78,38 

2015 / ČR [%] 72,19 69,74 74,91 

2015 / medzinárodný [%] 75,22 74,37 76,16 

 

Úloha: Solárne kolektory  Kód úlohy: S415 Počet otázok: 3 

Kód otázky S415Q08 

Charakteristika otázky Výber problémov, ktoré by mali riešiť vedci 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Prírodné zdroje 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 53,64 54,53 52,46 

2006 / medzinárodný [%] 57,68 56,95 58,44 

2009 / ČR [%] 54,98 55,71 54,18 

2009 / medzinárodný [%] 59,65 59,61 59,72 

2012 / ČR [%] 52,94 52,59 53,33 

2012 / medzinárodný [%] 59,95 60,44 59,47 

2015 / ČR [%] 45,95 44,88 47,12 

2015 / medzinárodný [%] 56,86 56,82 56,95 
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Úloha: S416 – Mesiac 

Úloha: Mesiac     Kód úlohy: S416 Počet otázok: 1 

Kód otázky S416Q01 

Charakteristika otázky Určenie fáz Mesiaca – práca s obrázkom  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Obsahová (v roku 2006 Znalosti o prírodných vedách) 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 51,09 51,02 51,18 

2006 / medzinárodný [%] 45,43 46,76 44,08 

2015 / ČR [%] 48,94 45,63 52,46 

2015 / medzinárodný [%] 42,31 42,80 41,78 

 

Úloha: S421 – Veľké a malé 

Úloha: Veľké a malé     Kód úlohy: S421 Počet otázok: 3 

Kód otázky S421Q01 

Charakteristika otázky Znalosti o rozmeroch atómov a molekúl 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 50,28 50,26 50,32 

2006 / medzinárodný [%] 39,80 41,76 37,85 

2015 / ČR [%] 43,40 41,98 45,04 

2015 / medzinárodný [%] 42,88 44,96 40,83 

 

Úloha: Veľké a malé     Kód úlohy: S421 Počet otázok: 3 

Kód otázky S421Q02  

Charakteristika otázky Zoradenie objektov podľa veľkosti  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy  

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] Dáta za rok 2006 nie sú dostupné. 

2006 / medzinárodný [%] Dáta za rok 2006 nie sú dostupné. 

2015 / ČR [%] 21,33 22,17 20,37 

2015 / medzinárodný [%] 25,72 26,27 25,16 

 

Úloha: Veľké a malé     Kód úlohy: S421 Počet otázok: 3 

Kód otázky S421Q03 

Charakteristika otázky Rozmery Zeme, Slnka a Mesiaca 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 70,06 74,21 64,50 

2006 / medzinárodný [%] 62,98 69,03 56,86 

2015 / ČR [%] 60,36 63,82 56,36 

2015 / medzinárodný [%] 61,15 68,47 53,62 

 

Úloha: S425 – Ostrov tučniakov  

Úloha: Ostrov tučniakov  Kód úlohy: S425 Počet otázok: 4 

Kód otázky S425Q03 

Charakteristika otázky Vymyslenie hypotézy vysvetľujúcej pokles počtu 

tučniakov na ostrove 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 44,80 44,51 45,19 

2006 / medzinárodný [%] 41,43 42,86 39,99 

2009 / ČR [%] 54,18 54,46 53,88 

2009 / medzinárodný [%] 43,80 44,93 42,69 

2012 / ČR [%] 56,69 55,50 57,87 

2012 / medzinárodný [%] 43,07 44,44 41,68 

2015 / ČR [%] 51,48 51,30 51,70 

2015 / medzinárodný [%] 40,98 41,28 40,69 

 

Úloha: Ostrov tučniakov  Kód úlohy: S425 Počet otázok: 4 

Kód otázky S425Q05 

Charakteristika otázky Výber kľúčových slov pre vyhľadávanie informácií 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 69,16 66,22 73,07 

2006 / medzinárodný [%] 68,99 66,84 71,22 

2009 / ČR [%] 67,06 66,05 68,13 

2009 / medzinárodný [%] 68,34 66,10 70,59 

2012 / ČR [%] 71,91 69,44 74,36 

2012 / medzinárodný [%] 68,38 66,69 70,08 

2015 / ČR [%] 67,18 68,87 65,04 

2015 / medzinárodný [%] 64,21 63,38 65,05 

 

Úloha: Ostrov tučniakov  Kód úlohy: S425 Počet otázok: 4 

Kód otázky S425Q02 

Charakteristika otázky Výber správneho záveru na základe údajov v tabuľke 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 41,31 41,45 41,12 

2006 / medzinárodný [%] 45,80 47,77 43,83 

2009 / ČR [%] 42,54 42,43 42,66 

2009 / medzinárodný [%] 47,40 49,46 45,35 

2012 / ČR [%] 45,18 45,17 45,19 

2012 / medzinárodný [%] 49,04 50,87 47,22 

2015 / ČR [%] 44,01 47,64 39,43 

2015 / medzinárodný [%] 49,00 51,52 46,41 
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Úloha: Ostrov tučniakov  Kód úlohy: S425 Počet otázok: 4 

Kód otázky S425Q04 

Charakteristika otázky Vyhodnotenie, či sú poskytnuté dáta dostačujúce pre 

vytvorenie daného záveru 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum (v 

roku 2006, 2009 Vedecky interpretovať dáta a dôkazy) 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2006 

a 2009 Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 30,07 25,70 35,91 

2006 / medzinárodný [%] 30,09 28,10 32,16 

2009 / ČR [%] 25,58 22,28 29,13 

2009 / medzinárodný [%] 29,38 27,35 31,45 

2012 / ČR [%] 27,20 26,43 27,96 

2012 / medzinárodný [%] 28,92 26,69 31,12 

2015 / ČR [%] 21,02 21,62 20,25 

2015 / medzinárodný [%] 26,64 25,48 27,82 

 

Úloha: S428 – Baktérie v mlieku  

Úloha: Baktérie v mlieku  Kód úlohy: S428 Počet otázok: 3 

Kód otázky S428Q01 

Charakteristika otázky Určenie baktérií, ktoré sa najviac rozmnoţia behom 

dvoch hodín na základe údajov v tabuľke 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 71,75 75,70 66,73 

2006 / medzinárodný [%] 61,68 64,04 59,27 

2009 / ČR [%] 68,77 72,81 64,32 

2009 / medzinárodný [%] 60,50 64,15 56,82 

2012 / ČR [%] 67,84 70,87 64,42 

2012 / medzinárodný [%] 61,46 65,16 57,71 

2015 / ČR [%] 59,30 61,26 57,20 

2015 / medzinárodný [%] 55,91 58,76 53,00 

 

Úloha: Baktérie v mlieku  Kód úlohy: S428 Počet otázok: 3 

Kód otázky S428Q03 

Charakteristika otázky Výber tvrdenia podloţeného údajmi v grafe 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 75,32 75,96 74,51 

2006 / medzinárodný [%] 71,35 71,30 71,38 

2009 / ČR [%] 74,03 73,62 74,48 

2009 / medzinárodný [%] 73,00 73,27 72,72 

2012 / ČR [%] 78,76 78,82 78,69 

2012 / medzinárodný [%] 74,31 74,60 74,01 

2015 / ČR [%] 65,45 65,68 65,21 

2015 / medzinárodný [%] 70,74 70,69 70,88 

 

Úloha: Baktérie v mlieku  Kód úlohy: S428 Počet otázok: 3 

Kód otázky S428Q05 

Charakteristika otázky Vplyv antibiotík na výrobu jogurtu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Zdravie a choroby (v roku 2006, 2009 Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 44,22 44,84 43,43 

2006 / medzinárodný [%] 43,87 43,90 43,80 

2009 / ČR [%] 45,34 43,61 47,23 

2009 / medzinárodný [%] 45,16 45,44 44,87 

2012 / ČR [%] 46,03 44,61 47,63 

2012 / medzinárodný [%] 46,37 47,09 45,64 

2015 / ČR [%] 44,07 44,16 43,98 

2015 / medzinárodný [%] 42,36 42,29 42,51 

 

Úloha: S437 – Hasenie poţiaru  

Úloha: Hasenie poţiaru     Kód úlohy: S437 Počet otázok: 4 

Kód otázky S437Q01 

Charakteristika otázky Určenie plynu dôleţitého k horeniu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 78,77 84,47 71,17 

2006 / medzinárodný [%] 72,24 75,43 68,88 

2015 / ČR [%] 73,70 79,60 67,54 

2015 / medzinárodný [%] 69,05 71,49 66,53 

 

Úloha: Hasenie poţiaru     Kód úlohy: S437 Počet otázok: 4 

Kód otázky S437Q03 

Charakteristika otázky Princíp vodného hasiaceho prístroja 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 60,08 63,63 55,35 

2006 / medzinárodný [%] 49,35 52,65 45,89 

2015 / ČR [%] 61,12 63,19 58,96 

2015 / medzinárodný [%] 49,40 51,00 47,75 

 

Úloha: Hasenie poţiaru     Kód úlohy: S437 Počet otázok: 4 

Kód otázky S437Q04 

Charakteristika otázky Prečo nie je moţné hasiť elektrické zariadenia vodným 

hasiacim prístrojom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 60,80 63,53 57,15 

2006 / medzinárodný [%] 57,99 60,59 55,34 

2015 / ČR [%] 54,72 60,04 49,17 

2015 / medzinárodný [%] 51,68 55,04 48,23 

 

Úloha: Hasenie poţiaru     Kód úlohy: S437 Počet otázok: 4 

Kód otázky S437Q06 

Charakteristika otázky Princíp hasiaceho prístroja obsahujúceho oxid uhličitý 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 82,35 83,75 80,47 

2006 / medzinárodný [%] 75,96 78,00 73,88 

2015 / ČR [%] 83,43 85,97 80,78 

2015 / medzinárodný [%] 75,67 76,91 74,38 

 

Úloha: S438 – Parková zeleň  

Úloha: Parková zeleň  Kód úlohy: S438 Počet otázok: 3 

Kód otázky S438Q01 

Charakteristika otázky Výber zdrojov informácií 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 88,21 86,33 90,58 

2006 / medzinárodný [%] 83,24 81,43 85,09 

2009 / ČR [%] 88,02 86,73 89,43 

2009 / medzinárodný [%] 83,72 81,92 85,57 

2012 / ČR [%] 90,03 87,08 93,33 

2012 / medzinárodný [%] 82,88 80,76 85,02 

2015 / ČR [%] 83,45 81,99 85,01 

2015 / medzinárodný [%] 76,41 74,77 78,17 
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Úloha: Parková zeleň  Kód úlohy: S438 Počet otázok: 3 

Kód otázky S438Q02 

Charakteristika otázky Určenie otázky overovanej pokusom  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 59,66 57,14 62,84 

2006 / medzinárodný [%] 65,57 63,12 68,07 

2009 / ČR [%] 60,28 58,82 61,88 

2009 / medzinárodný [%] 66,69 64,39 69,01 

2012 / ČR [%] 60,92 56,37 66,02 

2012 / medzinárodný [%] 66,66 64,55 68,80 

2015 / ČR [%] 57,17 56,34 58,07 

2015 / medzinárodný [%] 59,98 57,96 62,12 

 

Úloha: Parková zeleň  Kód úlohy: S438 Počet otázok: 3 

Kód otázky S438Q03 

Charakteristika otázky Vysvetlenie, prečo je experiment s rovnakými 

parametrami opakovaný na rôznych miestach 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede  

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 34,64 31,47 38,66 

2006 / medzinárodný [%] 38,91 36,05 41,81 

2009 / ČR [%] 32,12 29,35 35,14 

2009 / medzinárodný [%] 39,32 37,26 41,38 

2012 / ČR [%] 35,46 32,37 38,93 

2012 / medzinárodný [%] 38,55 36,70 40,44 

2015 / ČR [%] 31,86 33,17 30,44 

2015 / medzinárodný [%] 33,89 32,34 35,50 

 

Úloha: S458 – Ľadová múmia  

Úloha: Ľadová múmia  Kód úlohy: S458 Počet otázok: 2 

Kód otázky S458Q01 

Charakteristika otázky Uvedenie dôvodu uchovávania tkanív v ľade 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 10,69 11,79 9,31 

2006 / medzinárodný [%] 16,25 18,22 14,26 

2015 / ČR [%] 8,17 8,74 7,51 

2015 / medzinárodný [%] 12,93 14,47 11,36 

 

Úloha: Ľadová múmia  Kód úlohy: S458 Počet otázok: 2 

Kód otázky S458Q02 

Charakteristika otázky Určiť, či daný nález mohol dať vedcom odpoveď na 

uvedené otázky 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 52,43 51,01 54,23 

2006 / medzinárodný [%] 56,23 54,21 58,31 

2015 / ČR [%] 51,92 49,18 55,06 

2015 / medzinárodný [%] 49,74 47,72 51,86 

 

Úloha: S465 – Rôzne podnebné pásy  

Úloha: Rôzne podnebné pásy  Kód úlohy: S465 Počet otázok: 3 

Kód otázky S465Q01 

Charakteristika otázky Popis podnebia danej oblasti – práca s mapou a grafmi  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru  

Kontext/Téma Globálny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 46,07 47,59 44,20 

2006 / medzinárodný [%] 50,17 50,47 49,87 

2009 / ČR [%] 40,81 38,54 43,33 

2009 / medzinárodný [%] 46,83 47,17 46,50 

2012 / ČR [%] 41,12 
 

39,73 
 

42,66 
 

2012 / medzinárodný [%] 47,85 
 

48,08 
 

47,64
 

2015 / ČR [%] 49,61 
(1)

 51,24 
(3) 

47,90 
(5) 

2015 / medzinárodný [%] 55,69 
(2)

  54,81 
(4) 

56,64 
(6) 

 

(1)
 – z toho 26,29 % sú úplne správne odpovede 

(2)
 – z toho 30,87 % sú úplne správne odpovede 

(3)
 – z toho 28,36 % sú úplne správne odpovede 

(4)
 – z toho 30,05 % sú úplne správne odpovede 

(5)
 – z toho 24,11 % sú úplne správne odpovede 

(6)
 – z toho 31,73 % sú úplne správne odpovede 

 

V testovaniach 2006 – 2012 je uvedená váţená hodnota za úplne a čiastočne správne 

odpovede. V testovaní 2015 je uvedený súčet oboch kategórií. Preto uvedieme 



34 
 

doplnkovú tabuľku k otázke S465Q01, ktorá zachytáva percentuálny zisk za úplne 

správne a čiastočne správne odpovede pre celkový priemer. 

 

Výskum v roku Úplne správna odpoveď Čiastočne správna 

odpoveď 

2006 / ČR [%] 33,69 24,78 

2009 / ČR [%] 30,12 21,39 

2012 / ČR [%] 29,43 23,38 

2015 / ČR [%] 26,29 23,32 

 

Úloha: Rôzne podnebné pásy  Kód úlohy: S465 Počet otázok: 3 

Kód otázky S465Q02 

Charakteristika otázky Obdobie leta na juţnej a severnej pologuli   

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru  

Kontext/Téma Globálny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 57,88 58,21 57,48 

2006 / medzinárodný [%] 60,90 60,81 61,02 

2009 / ČR [%] 54,13 53,33 55,01 

2009 / medzinárodný [%] 60,36 60,71 60,03 

2012 / ČR [%] 57,23 57,96 56,42 

2012 / medzinárodný [%] 59,65 60,05 59,25 

2015 / ČR [%] 55,63 55,80 55,44 

2015 / medzinárodný [%] 59,95 58,96 61,03 

 

Úloha: Rôzne podnebné pásy  Kód úlohy: S465 Počet otázok: 3 

Kód otázky S465Q04 

Charakteristika otázky Faktory ovplyvňujúce podnebie – práca s mapou a grafmi  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru  

Kontext/Téma Globálny/Prírodné zdroje (v roku 2009 Kvalita ţivotného 

prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 44,54 47,08 41,42 

2006 / medzinárodný [%] 36,27 38,63 33,83 

2009 / ČR [%] 41,67 39,47 44,10 

2009 / medzinárodný [%] 36,24 38,44 34,04 

2012 / ČR [%] 41,18 42,99 39,16 

2012 / medzinárodný [%] 36,90 39,45 34,29 

2015 / ČR [%] 41,35 43,12 39,49 

2015 / medzinárodný [%] 33,16 34,47 31,78 

 

 

Úloha: S466 – Lesné poţiare  

Úloha: Lesné poţiare  Kód úlohy: S466 Počet otázok: 3 

Kód otázky S466Q01 

Charakteristika otázky Popis modelu lesného poţiaru 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 73,96 73,99 73,91 

2006 / medzinárodný [%] 71,00 69,32 72,71 

2009 / ČR [%] 76,21 73,79 78,95 

2009 / medzinárodný [%] 73,54 72,07 75,08 

2012 / ČR [%] 80,86 80,55 81,20 

2012 / medzinárodný [%] 73,61 72,47 74,79 

2015 / ČR [%] 67,56 68,43 66,59 

2015 / medzinárodný [%] 67,47 66,78 68,21 
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Úloha: Lesné poţiare  Kód úlohy: S466 Počet otázok: 3 

Kód otázky S466Q07 

Charakteristika otázky Určenie otázok týkajúcich sa prevencie lesného poţiaru, 

na ktoré môţe dať odpoveď vedecký pokus 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť Epistemická  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 80,35 78,18 83,09 

2006 / medzinárodný [%] 74,86 71,53 78,26 

2009 / ČR [%] 72,51 68,30 77,27 

2009 / medzinárodný [%] 70,33 66,55 74,19 

2012 / ČR [%] 72,72 70,09 75,55 

2012 / medzinárodný [%] 70,08 67,17 73,06 

2015 / ČR [%] 69,83 68,72 71,09 

2015 / medzinárodný [%] 68,25 64,63 72,10 

 

Úloha: Lesné poţiare  Kód úlohy: S466 Počet otázok: 3 

Kód otázky S466Q05 

Charakteristika otázky Predpoveď šírenia poţiaru na základe obrázku 

a predpovede počasia 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ohrozenie prírodného prostredia  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 65,02 67,86 61,44 

2006 / medzinárodný [%] 55,71 58,33 53,00 

2009 / ČR [%] 61,94 63,13 60,60 

2009 / medzinárodný [%] 53,15 55,66 50,60 

2012 / ČR [%] 66,38 68,39 64,20 

2012 / medzinárodný [%] 53,44 56,15 50,68 

2015 / ČR [%] 55,68 63,33 46,95 

2015 / medzinárodný [%] 51,63 55,02 48,02 

 

 

Úloha: S476 – Operácia srdca  

Úloha: Operácia srdca  Kód úlohy: S476 Počet otázok: 3 

Kód otázky S476Q01 

Charakteristika otázky Určiť, čo sa deje s krvou v umelých pľúcach 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 75,02 77,34 72,11 

2006 / medzinárodný [%] 70,73 72,54 68,84 

2015 / ČR [%] 71,54 73,03 69,89 

2015 / medzinárodný [%] 68,51 70,18 66,73 

 

Úloha: Operácia srdca Kód úlohy: S476 Počet otázok: 3 

Kód otázky S476Q02 

Charakteristika otázky Určiť, ktorá časť prístroja vykonáva funkciu srdca 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 74,24 79,94 67,08 

2006 / medzinárodný [%] 70,87 74,33 67,24 

2015 / ČR [%] 75,81 79,46 71,81 

2015 / medzinárodný [%] 69,49 72,19 66,65 

 

Úloha: Operácia srdca Kód úlohy: S476 Počet otázok: 3 

Kód otázky S476Q03 

Charakteristika otázky Vybrať dôvod, prečo lekári počas operácie ochladzujú 

telo pacienta 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie a choroby (v roku 2006 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 77,14 79,39 74,31 

2006 / medzinárodný [%] 60,11 62,84 57,28 

2015 / ČR [%] 71,01 70,79 71,25 

2015 / medzinárodný [%] 58,88 61,25 56,47 

 

Úloha: S478 – Antibiotiká  

Úloha: Antibiotiká  Kód úlohy: S478 Počet otázok: 3 

Kód otázky S478Q01 

Charakteristika otázky Určenie, na čo pôsobia antibiotiká  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 43,56 43,57 43,56 

2006 / medzinárodný [%] 42,82 42,00 43,69 

2009 / ČR [%] 42,87 43,53 42,16 

2009 / medzinárodný [%] 42,96 42,65 43,28 

2012 / ČR [%] 44,34 44,18 44,45 

2012 / medzinárodný [%] 44,71 44,40 45,00 

2015 / ČR [%] 44,39 47,57 40,39 

2015 / medzinárodný [%] 43,24 42,56 43,94 

 

Úloha: Antibiotiká  Kód úlohy: S478 Počet otázok: 3 

Kód otázky S478Q02 

Charakteristika otázky Interpretácia výsledkov merania – práca a textom a 

obrázkom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 54,65 57,84 50,73 

2006 / medzinárodný [%] 50,98 52,22 49,71 

2009 / ČR [%] 55,77 55,01 56,58 

2009 / medzinárodný [%] 54,62 55,74 53,52 

2012 / ČR [%] 63,97 66,38 61,58 

2012 / medzinárodný [%] 55,83 56,76 54,90 

2015 / ČR [%] 56,63 59,82 52,65 

2015 / medzinárodný [%] 51,10 51,76 50,38 
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Úloha: Antibiotiká  Kód úlohy: S478 Počet otázok: 3 

Kód otázky S478Q03 

Charakteristika otázky Rozhodnutie o správnosti výrokov na základe znalostí o 

antibiotikách 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Zdravie (v roku 2006, 2009 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 69,96 67,13 73,44 

2006 / medzinárodný [%] 67,68 65,15 70,30 

2009 / ČR [%] 74,08 70,32 78,10 

2009 / medzinárodný [%] 69,09 66,15 72,03 

2012 / ČR [%] 72,83 70,63 75,01 

2012 / medzinárodný [%] 70,35 67,53 73,18 

2015 / ČR [%] 70,09 68,77 71,74 

2015 / medzinárodný [%] 63,62 61,61 65,64 

 

 

Úloha: S495 – Liečba oţarovaním  

Úloha: Liečba oţarovaním   Kód úlohy: S495 Počet otázok: 4 

Kód otázky S495Q01 

Charakteristika otázky Posúdenie, či je moţné uvedené závery vyvodiť z daného 

grafu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Zdravie) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 54,16 48,98 60,64 

2006 / medzinárodný [%] 42,13 39,61 44,75 

2015 / ČR [%] 47,85 47,78 47,92 

2015 / medzinárodný [%] 40,05 37,14 43,03 

 

Úloha: Liečba oţarovaním   Kód úlohy: S495 Počet otázok: 4 

Kód otázky S495Q02 

Charakteristika otázky Posúdenie, či je moţné uvedené závery vyvodiť z daného 

grafu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Zdravie) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 59,57 66,27 51,21 

2006 / medzinárodný [%] 57,62 60,93 54,18 

2015 / ČR [%] 61,37 63,21 59,36 

2015 / medzinárodný [%] 59,16 62,12 56,09 

 

Úloha: Liečba oţarovaním   Kód úlohy: S495 Počet otázok: 4 

Kód otázky S495Q03 

Charakteristika otázky Určenie výhody liečby nádoru protónmi v porovnaní 

s röntgenovým ţiarením na základe grafu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006 Zdravie) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

 



42 
 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 43,27 43,76 42,66 

2006 / medzinárodný [%] 38,56 38,82 38,29 

2015 / ČR [%] 40,15 46,84 32,91 

2015 / medzinárodný [%] 36,21 36,91 35,42 

 

Úloha: Liečba oţarovaním   Kód úlohy: S495 Počet otázok: 4 

Kód otázky S495Q04 

Charakteristika otázky Určenie otázok zodpovedateľných vedeckým výskumom 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum   

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v  

roku 2006 Zdravie) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 55,08 52,98 57,71 

2006 / medzinárodný [%] 50,21 47,99 52,48 

2015 / ČR [%] 38,83 34,38 43,67 

2015 / medzinárodný [%] 36,12 35,19 37,08 

 

 

Úloha: S498 – Pokus s trávením  

Úloha: Pokus s trávením   Kód úlohy: S498 Počet otázok: 3 

Kód otázky S498Q02 

Charakteristika otázky Výber správnych dôvodov pre voľbu danej podmienky 

experimentu 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 50,38 47,31 54,74 

2006 / medzinárodný [%] 46,91 47,69 46,16 

2009 / ČR [%] 42,02 42,92 41,06 

2009 / medzinárodný [%] 45,01 46,40 43,63 

2012 / ČR [%] 49,50 53,25 45,77 

2012 / medzinárodný [%] 45,07 46,90 43,23 

2015 / ČR [%] 43,09 46,18 39,25 

2015 / medzinárodný [%] 40,54 42,54 38,48 

 

Úloha: Pokus s trávením   Kód úlohy: S498 Počet otázok: 3 

Kód otázky S498Q03 

Charakteristika otázky Výber vhodného experimentu pre vyvrátenie hypotézy  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede  

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 44,85 41,88 49,06 

2006 / medzinárodný [%] 42,61 41,49 43,78 

2009 / ČR [%] 44,92 43,49 46,45 

2009 / medzinárodný [%] 38,92 38,55 39,29 

2012 / ČR [%] 45,52 44,92 46,12 

2012 / medzinárodný [%] 38,64 38,73 38,55 

2015 / ČR [%] 41,70 44,81 37,80 

2015 / medzinárodný [%] 38,30 39,01 37,55 
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Úloha: Pokus s trávením   Kód úlohy: S498 Počet otázok: 3 

Kód otázky S498Q04 

Charakteristika otázky Vyvodenie záveru z experimentu a zdôvodnenie tohto 

záveru 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 56,36 53,96 59,77 

2006 / medzinárodný [%] 59,93 57,13 62,82 

2009 / ČR [%] 54,77 51,14 58,65 

2009 / medzinárodný [%] 64,70 61,83 67,62 

2012 / ČR [%] 55,68 54,00 57,34 

2012 / medzinárodný [%] 63,91 61,20 66,63 

2015 / ČR [%] 47,20 
(1) 

42,58 
(3) 

53,01 
(5) 

2015 / medzinárodný [%] 59,74 
(2) 

57,09 
(4) 

62,49 
(6) 

 

(1)
 – z toho 35,75 % sú úplne správne odpovede  

(2)
 – z toho 51,45 % sú úplne správne odpovede  

(3)
 – z toho 33,43 % sú úplne správne odpovede  

(4)
 – z toho 48,49 % sú úplne správne odpovede  

(5)
 – z toho 38,67 % sú úplne správne odpovede  

(6)
 – z toho 54,49 % sú úplne správne odpovede  

 

V testovaniach 2006 – 2012 je uvedená váţená hodnota za úplne a čiastočne správne 

odpovede. V testovaní 2015 je uvedený súčet oboch kategórií. Preto uvedieme 

doplnkovú tabuľku k otázke S498Q04, ktorá zachytáva percentuálny zisk za úplne 

správne a čiastočne správne odpovede pre celkový priemer. 

 

Výskum v roku Úplne správna odpoveď Čiastočne správna 

odpoveď 

2006 / ČR [%] 50,40 11,75 

2009 / ČR [%] 50,92 7,69 

2012 / ČR [%] 48,07 15,21 

2015 / ČR [%] 35,75 11,45 
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Úloha: S510 – Magneticky nadnášaný vlak  

Úloha: Magneticky nadnášaný vlak          Kód úlohy: S510           Počet otázok: 2 

Kód otázky S510Q01 

Charakteristika otázky Vlastnosti elektromagnetu dôleţité pre fungovanie 

magneticky nadnášaného vlaku   

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006,  2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 58,16 62,05 53,01 

2006 / medzinárodný [%] 53,93 57,83 49,88 

2015 / ČR [%] 49,98 51,15 48,75 

2015 / medzinárodný [%] 47,96 51,49 44,33 

 

 

Úloha: Magneticky nadnášaný vlak          Kód úlohy: S510           Počet otázok: 2 

Kód otázky S510Q04 

Charakteristika otázky Posúdenie tvrdenia o dôvodoch tichej jazdy magneticky 

nadnášaného vlaku    

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

(v roku 2006 Osobný) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006,  2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 54,09 59,07 47,41 

2006 / medzinárodný [%] 41,03 45,43 36,47 

2015 / ČR [%] 45,34 48,77 41,76 

2015 / medzinárodný [%] 40,02 43,29 36,70 
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Úloha: S514 – Zástavba a prírodná katastrofa  

Úloha: Zástavba a prírodná katastrofa  Kód úlohy: S514           Počet otázok: 3 

Kód otázky S514Q02 

Charakteristika otázky Vyuţitie techniky na presun veľkého mnoţstva zeminy  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky (v roku 2006, 2009 Vedecky 

interpretovať dáta a dôkazy) 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy ( v roku 2006, 2009 Technické 

systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Ohrozenie prírodného prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 86,51 86,64 86,08 

2006 / medzinárodný [%] 85,16 85,55 84,75 

2009 / ČR [%] 84,03 84,13 83,92 

2009 / medzinárodný [%] 84,90 85,25 84,54 

2012 / ČR [%] 87,32 86,66 88,06 

2012 / medzinárodný [%] 84,82 84,92 84,75 

2015 / ČR [%] 78,07 77,04 79,17 

2015 / medzinárodný [%] 77,91 78,62 77,23 

 

Úloha: Zástavba a prírodná katastrofa     Kód úlohy: S514           Počet otázok: 3 

Kód otázky S514Q03 

Charakteristika otázky Výber miesta, kde by po terénnych úpravách hrozilo 

nebezpečenstvo prírodnej katastrofy pri novej výstavbe 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky  

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Ohrozenie prírodného prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 61,35 63,32 58,71 

2006 / medzinárodný [%] 46,57 48,85 44,25 

2009 / ČR [%] 64,71 65,29 64,08 

2009 / medzinárodný [%] 48,99 51,65 46,33 

2012 / ČR [%] 61,49 62,43 60,44 

2012 / medzinárodný [%] 46,42 49,13 43,68 

2015 / ČR [%] 54,08 53,72 54,47 

2015 / medzinárodný [%] 40,23 41,64 38,82 

 

Úloha: Zástavba a prírodná katastrofa    Kód úlohy: S514            Počet otázok: 3 

Kód otázky S514Q04 

Charakteristika otázky Roztriedenie príkladov opatrení zmierňujúcich škody 

spôsobené prírodnými katastrofami  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Epistemická  

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru (v roku 2006, 2009 Technické 

systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Kvalita ţivotného prostredia (v roku 2009 

Ohrozenie prírodného prostredia)  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 59,30 54,71 65,52 

2006 / medzinárodný [%] 52,20 49,75 54,75 

2009 / ČR [%] 62,85 59,77 66,22 

2009 / medzinárodný [%] 55,93 54,01 57,92 

2012 / ČR [%] 65,48 63,87 67,28 

2012 / medzinárodný [%] 57,80 56,33 59,29 

2015 / ČR [%] 59,42 60,27 58,52 

2015 / medzinárodný [%] 53,01 52,08 54,03 
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Úloha: S519 – Airbagy  

Úloha: Airbagy   Kód úlohy: S519 Počet otázok: 3 

Kód otázky S519Q01 

Charakteristika otázky Vysvetlenie výhody pouţitia airbagu – práca s grafom  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Procedurálna 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006, 2009 Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 33,95 33,10 35,15 

2006 / medzinárodný [%] 35,32 33,34 37,31 

2009 / ČR [%] 32,86 30,62 35,39 

2009 / medzinárodný [%] 39,72 37,85 41,67 

2012 / ČR [%] 28,89 27,94 29,91 

2012 / medzinárodný [%] 37,73 35,67 39,84 

2015 / ČR [%] 39,26 
(1) 

41,15 
(3) 

37,16 
(5) 

2015 / medzinárodný [%] 44,72 
(2) 

43,73 
(4) 

45,75 
(6) 

 

(1)
 – z toho 15,18 % sú úplne správne odpovede  

(2)
 – z toho 24,33 % sú úplne správne odpovede  

(3)
 – z toho 13,99 % sú úplne správne odpovede  

(4)
 – z toho 21,71 % sú úplne správne odpovede  

(5)
 – z toho 16,48 % sú úplne správne odpovede  

(6)
 – z toho 26,99 % sú úplne správne odpovede  

 

V testovaniach 2006 – 2012 je uvedená váţená hodnota za úplne a čiastočne správne 

odpovede. V testovaní 2015 je uvedený súčet oboch kategórií. Preto uvedieme 

doplnkovú tabuľku k otázke S519Q01, ktorá zachytáva percentuálny zisk za úplne 

správne a čiastočne správne odpovede pre celkový priemer. 

 

Výskum v roku Úplne správna odpoveď Čiastočne správna 

odpoveď 

2006 / ČR [%] 24,43 19,03 

2009 / ČR [%] 23,02 19,68 

2012 / ČR [%] 20,74 16,31 

2015 / ČR [%] 15,18 24,08 
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Úloha: Airbagy   Kód úlohy: S519 Počet otázok: 3 

Kód otázky S519Q02 

Charakteristika otázky Posúdenie správnosti tvrdení týkajúcich sa dejov pri 

aktivácii airbagu  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová  

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006, 2009 Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 57,53 58,01 56,84 

2006 / medzinárodný [%] 52,62 54,38 50,83 

2009 / ČR [%] 55,93 57,33 54,35 

2009 / medzinárodný [%] 54,80 56,39 53,22 

2012 / ČR [%] 56,83 56,88 56,77 

2012 / medzinárodný [%] 55,21 56,90 53,45 

2015 / ČR [%] 56,52 58,75 54,06 

2015 / medzinárodný [%] 49,18 49,81 48,56 

 

Úloha: Airbagy   Kód úlohy: S519 Počet otázok: 3 

Kód otázky S519Q03 

Charakteristika otázky Na základe textu určiť, na čo by sa mal sústrediť vedecký 

výskum týkajúci sa airbagov   

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum  

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky (v 

roku 2006, 2009 Miestny) 

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 31,63 30,10 33,82 

2006 / medzinárodný [%] 28,71 27,49 29,98 

2009 / ČR [%] 27,55 27,15 28,00 

2009 / medzinárodný [%] 25,40 24,07 26,73 

2012 / ČR [%] 24,46 23,34 25,65 

2012 / medzinárodný [%] 25,57 24,38 26,81 

2015 / ČR [%] 27,32 25,75 29,05 

2015 / medzinárodný [%] 26,23 25,43 27,03 

 

 

Úloha: S521 – Varenie v prírode  

Úloha: Varenie v prírode   Kód úlohy: S521 Počet otázok: 2 

Kód otázky S521Q02 

Charakteristika otázky Zdroj uhlíku v sadziach pri horení rôznych palív 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 61,05 67,27 53,26 

2006 / medzinárodný [%] 55,91 58,64 53,06 

2009 / ČR [%] 56,54 62,04 50,32 

2009 / medzinárodný [%] 54,17 57,10 51,15 

2012 / ČR [%] 54,60 59,00 49,91 

2012 / medzinárodný [%] 53,30 56,52 49,97 

2015 / ČR [%] 51,11 58,75 42,68 

2015 / medzinárodný [%] 53,21 56,44 49,85 
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Úloha: Varenie v prírode   Kód úlohy: S521 Počet otázok: 2 

Kód otázky S521Q06 

Charakteristika otázky Vysvetlenie značenia na fľašiach propánu  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky S výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Fyzikálne systémy 

Kontext/Téma Osobný/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 94,71 94,73 94,69 

2006 / medzinárodný [%] 88,14 86,77 89,53 

2009 / ČR [%] 94,29 92,54 96,27 

2009 / medzinárodný [%] 89,17 87,45 90,92 

2012 / ČR [%] 95,55 93,99 97,20 

2012 / medzinárodný [%] 88,78 87,37 90,23 

2015 / ČR [%] 93,08 93,36 92,77 

2015 / medzinárodný [%] 88,67 87,34 90,04 

 

Úloha: S524 – Výroba penicilínu  

Úloha: Výroba penicilínu   Kód úlohy: S524 Počet otázok: 2 

Kód otázky S524Q06 

Charakteristika otázky Porozumenie princípu funkcie kvasných nádob na 

základe obrázku 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy (v roku 2006 Technické systémy) 

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 69,11 69,99 67,86 

2006 / medzinárodný [%] 64,25 64,40 64,08 

2015 / ČR [%] 72,10 72,87 71,29 

2015 / medzinárodný [%] 64,32 63,84 64,81 
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Úloha: Výroba penicilínu   Kód úlohy: S524 Počet otázok: 2 

Kód otázky S524Q07 

Charakteristika otázky Spojitosť izolačnej vrstvy nádoby a procesu kvasenia  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Otvorená s tvorbou odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky (v roku 2006 Vedecky 

interpretovať dáta a dôkazy) 

Znalosť Obsahová (v roku 2006 Znalosti o prírodných vedách) 

Vzdelávacia oblasť Ţivé systémy  

Kontext/Téma Miestny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 23,91 62,05 53,01 

2006 / medzinárodný [%] 36,49 37,28 35,68 

2015 / ČR [%] 28,33 30,14 26,44 

2015 / medzinárodný [%] 35,93 36,82 35,03 

 

Úloha: S527 – Vyhynutie dinosaurov  

Úloha: Vyhynutie dinosaurov   Kód úlohy: S527 Počet otázok: 3 

Kód otázky S527Q01 

Charakteristika otázky Určenie hypotézy, ktorú dané zistenie podporuje 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť Epistemická 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 17,17 17,64 16,54 

2006 / medzinárodný [%] 16,08 17,56 14,56 

2009 / ČR [%] 16,09 17,69 14,28 

2009 / medzinárodný [%] 17,71 19,49 15,87 

2012 / ČR [%] 17,89 20,25 15,38 

2012 / medzinárodný [%] 17,46 19,33 15,55 

2015 / ČR [%] 17,14 21,69 12,07 

2015 / medzinárodný [%] 13,53 15,17 11,87 
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Úloha: Vyhynutie dinosaurov   Kód úlohy: S527 Počet otázok: 3 

Kód otázky S527Q03 

Charakteristika otázky Rozhodnutie o pravdivosti výroku o skamenelinách  

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 

 

Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 59,51 61,96 56,28 

2006 / medzinárodný [%] 57,96 58,98 56,91 

2009 / ČR [%] 53,29 53,19 53,41 

2009 / medzinárodný [%] 57,21 58,37 56,02 

2012 / ČR [%] 53,97 54,56 53,34 

2012 / medzinárodný [%] 57,62 58,87 56,35 

2015 / ČR [%] 51,57 57,45 45,06 

2015 / medzinárodný [%] 54,21 55,72 52,64 

 

Úloha: Vyhynutie dinosaurov   Kód úlohy: S527 Počet otázok: 3 

Kód otázky S527Q04 

Charakteristika otázky Rozhodnutie, či je moţné z daných objavov vyvodiť dané 

závery 

Uvoľnenie otázky Nie 

Typ otázky Komplexná s výberom odpovede 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy (v roku 2006, 2009 

Vysvetľovať javy vedecky) 

Znalosť Obsahová 

Vzdelávacia oblasť Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext/Téma Globálny/Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Úloha pouţitá v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015 
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Súhrnné výsledky (Priemerné percento správnych odpovedí): 

Výskum v roku priemer chlapci dievčatá 

2006 / ČR [%] 54,40 57,68 50,04 

2006 / medzinárodný [%] 53,72 54,77 52,60 

2009 / ČR [%] 52,30 55,53 48,67 

2009 / medzinárodný [%] 53,13 54,72 51,49 

2012 / ČR [%] 59,43 65,21 53,26 

2012 / medzinárodný [%] 54,87 56,50 53,17 

2015 / ČR [%] 57,96 61,75 53,78 

2015 / medzinárodný [%] 52,85 55,14 50,48 
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2. príloha - Prehľad uvoľnených prírodovedných úloh 

z testovania PISA 2015 

 

 Tento prehľad bol vytvorený spracovaním publikácie s uvoľnenými úlohami 

[2], ďalej s vyuţitím dokumentu vydaného OECD dostupným na 

CY6_TST_PISA2015FT_Released_Cognitive_Items a s pouţitím 

kódovacích manuálov.  
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ŠTANDARDNÉ ÚLOHY  

 

TRVALO UDRŢATEĽNÝ CHOV RÝB 

Prečítaj si úvod. 

Úvod 

Rastúci dopyt po rybách a morských plodoch čím ďalej tým viac zaťaţuje populácie 

voľne ţijúcich rýb. Vedci hľadajú spôsoby, ako ich ochrániť, a preto skúmajú 

metódy trvalo udrţateľného chovu rýb v rybích farmách.  

Prevádzka trvalo udrţateľného chovu rýb vyţaduje splnenie dvoch podmienok: (1) 

kŕmenie chovných rýb a (2) udrţovanie kvality vody. Chovné ryby potrebujú veľké 

mnoţstvo potravy. Trvalo udrţateľné metódy chovu rýb zaisťujú produkciu potravy 

pre chovné ryby. Odpadové látky rýb môţu v chove dosiahnuť takej miery, ktorá je 

pre ryby nebezpečná. V trvalo udrţateľnom chove rýb je zaistený neustály prúd vody 

z mora. Odpadové látky a prebytočná potrava (ţiviny, ktoré k rastu potrebujú riasy 

a rastliny) sa z vody odstraňujú pred tým, ako sa vráti do mora.  

Otázka 1/3 

Preštuduj si informácie uvedené nižšie. Odpovedz na otázku pretiahnutím obrázkov 

do príslušných políčok.  

Obrázok (na druhej strane) znázorňuje plán experimentálneho chovu rýb s tromi 

veľkými nádrţami. Filtrovaná slaná voda sa pumpuje z mora a potom preteká 

z jednej nádrţe do druhej a nakoniec sa vypúšťa do mora. Hlavným cieľom farmy je 

chovať jazyky morské a loviť ich podľa metód trvalo udrţateľného rybolovu.  

Jazyk morský: chovaná ryba. Najčastejšie sa ţiví nereidkami.  

V tomto chove sa vyuţívajú aj nasledujúce organizmy:  

 Mikroskopické riasy: mikroskopické organizmy, ktoré pre svoj rast potrebujú 

iba svetlo a ţiviny.  

 Nereidky: veľmi rýchlo sa rozmnoţujúce bezstavcové ţivočíchy, ktoré sa 

ţivia mikroskopickými riasami.  

 Lastúrniky: organizmy, ktoré sa ţivia mikroskopickými riasami a ďalšími 

mikroorganizmami z vody. 

 Bahenné rastliny: rastliny, ktoré z vody spotrebúvajú ţiviny a odpadové 

látky. 
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Vedci musia u kaţdého organizmu určiť, do ktorej nádrţe patrí. Pretiahni kaţdý 

z niţšie uvedených organizmov do správnej nádrţe tak, aby bolo zaručené, ţe jazyk 

morský bude mať dostatok potravy a vyčistená slaná voda bude vypustená do mora. 

Mikroskopické riasy sú uţ umiestnené v správnej nádrţi.  
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Správne rozmiestnenie organizmov/Správna odpoveď: 

 

Kód otázky CS601Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 6 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/3 

Preštuduj si informácie uvedené nižšie. Odpovedz na otázku výberom jednej 

z možností.  

Obrázok (na druhej strane) znázorňuje plán experimentálneho chovu rýb s tromi 

veľkými nádrţami. Filtrovaná slaná voda sa pumpuje z mora a potom preteká 

z jednej nádrţe do druhej a nakoniec sa vypúšťa do mora. Hlavným cieľom farmy je 

chovať jazyky morské a loviť ich podľa metód trvalo udrţateľného rybolovu.  

Jazyk morský: chovaná ryba. Najčastejšie sa ţiví nereidkami.  

V tomto chove sa vyuţívajú aj nasledujúce organizmy:  
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 Mikroskopické riasy: mikroskopické organizmy, ktoré pre svoj rast potrebujú 

iba svetlo a ţiviny.  

 Nereidky: veľmi rýchlo sa rozmnoţujúce bezstavcové ţivočíchy, ktoré sa 

ţivia mikroskopickými riasami.  

 Lastúrniky: organizmy, ktoré sa ţivia mikroskopickými riasami a ďalšími 

mikroorganizmami z vody. 

 Bahenné rastliny: rastliny, ktoré z vody spotrebúvajú ţiviny a odpadové 

látky. 

 

Vedci zistili, ţe voda vypúšťaná do mora obsahuje veľké mnoţstvo ţivín. Ktorý 

organizmus by sa mal vo väčšom mnoţstve do chovu pridať, aby sa tento jav 

obmedzil? 

o  Ţiviny 

o  Nereidky 

o  Lastúrniky 

o  Bahenné rastliny 

Správna odpoveď: posledná moţnosť – bahenné rastliny.  
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Kód otázky CS601Q02 

Zručnosť Vedecky interpretovať dát a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Úroveň gramotnosti 2 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

Otázka 3/3 

Odpovedz na otázku výberom jednej z možností. 

Vďaka ktorému postupu by mohol byť trvalo udrţateľný chov rýb ešte ohľaduplnejší 

k ţivotnému prostrediu? 

o  Zvýšenie prietoku vody nádrţami. 

o  Zvýšenie mnoţstva ţivín pridávaných do prvej nádrţe.  

o  Pouţitie filtrov, ktoré umoţňujú, aby sa najväčšie organizmy mohli 

premiestňovať z jednej nádrţe do druhej.  

o  Pouţitie odpadových látok organizmov k výrobe paliva na prevádzku 

vodných čerpadiel.  

Správna odpoveď: posledný uvedený postup – Použitie odpadových látok 

organizmov k výrobe paliva na prevádzku vodných čerpadiel. 

Kód otázky CS601Q04 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext – Téma  Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Úroveň gramotnosti 4 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

ŠTÚDIUM SVAHOV 

Prečítaj si úvod. 

Úvod 

Skupina ţiakov si všíma významného rozdielu vo vegetácii dvoch svahov v jednom 

údolí. Vegetácia na svahu A je omnoho zelenšia a bohatšia ako na svahu B. Tento 

rozdiel je znázornený na nasledujúcom obrázku.  
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Ţiaci skúmali, prečo sa vegetácia na jednotlivých svahoch líši. V rámci tejto štúdie 

merali tri prírodné faktory behom určitého časového obdobia.  

 Slnečné ţiarenie: mnoţstvo slnečného ţiarenia dopadajúceho na dané miesto  

 Vlhkosť pôdy: mnoţstvo vody v pôde na danom mieste 

 Zráţky: mnoţstvo daţďovej vody, ktoré spadne na dané miesto 

 

 

 

Otázka 1/3 

Preštuduj si nasledujúci text „Zber údajov“. Napíš svoju odpoveď na otázku.  

Zber údajov 

Ţiaci rozmiestnili na kaţdom svahu po dva od kaţdého z troch typov prístrojov tak, 

ako ukazuje nasledujúci obrázok. 
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Prečo ţiaci pri hľadaní rozdielov vo vegetácii jednotlivých svahov umiestnili na 

kaţdý svah z kaţdého prístroja dva kusy? 

 

 

 

Spôsob hodnotenia otázky 

Ţiak by mal po prehliadnutí usporiadania pokusu vysvetliť dôvod zdvojenia 

pouţitých prístrojov.  
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Úplná odpoveď  

Podáva vysvetlenie, z ktorého vyplývajú vedecké výhody pouţitia viacerých 

meracích prístrojov na kaţdom svahu: napríklad nastavenie pre rôzne podmienky na 

svahu, zvýšenie presnosti merania pre kaţdý svah, poistenie z dôvodu poruchy.  

Príklady správnych odpovedí:  

 Chceli zistiť, či je rozdiel medzi svahmi veľký. 

 Pretoţe je pravdepodobné, ţe sa hodnoty budú líšiť i v rámci jedného svahu. 

 Pre zvýšenie presnosti merania pre kaţdý svah. 

 Dáta budú omnoho presnejšie. 

 V prípade poruchy jedného z prístrojov. 

 Pre porovnanie rôzneho mnoţstva slnečného svitu na jednom svahu. (Z 

porovnania vyplýva, že môže byť rozdielne.) 

Nevyhovujúca odpoveď 

Iné odpovede, vrátane odpovedí, ktoré jednoducho uvádzajú, ţe získať viacero 

údajov je lepšie, ale bez vysvetlenia výhody z vedeckého pohľadu, a odpovede, ktoré 

sa zaoberajú iba dôvodom, prečo sú senzory umiestnené na dvoch svahov, ale nie 

prečo sú dva kusy z kaţdého prístroja umiestnené na kaţdom svahu. 

Príklady nevyhovujúcich odpovedí: 

 Dva sú lepšie ako jeden. 

 Svahy môţu byť väčšie. 

 Aby zistili rozdiely medzi jednou a druhou stranou. („Stranou“ sa myslí 

„svah“.) 

 Údaje z merania budú vyrovnanejšie.  

 K potvrdeniu, ţe test sa vykonáva správne. 

Ďalším typom odpovede je neuvedená odpoveď.  
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Kód otázky CS637Q01 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext – Téma  Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 3 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 2/3  

Preštuduj si text „Analýza údajov“. Odpovedz na otázku výberom jednej alebo 

viacerých možností. 

Analýza údajov 

Ţiaci vzali priemery hodnôt nameraných za dané časové obdobie oboma prístrojmi 

na kaţdom svahu a spočítali odchýlky od priemeru. Ich výpočty sú zaznamenané 

v nasledujúcej tabuľke. Odchýlka je uvedená so znamienkom „±“. 
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Priemerné mnoţstvo 

slnečného ţiarenia 

Priemerná vlhkosť 

pôdy 
Priemerné zráţky 

Svah A 3800 ± 300 Mj/m
2
 28 ± 2 % 450 ± 40 mm 

Svah B 7200 ± 400 Mj/m
2
 18 ± 3 % 440 ± 50 mm 

 

Ktoré sú moţné zdroje odchýlok v dátach nameraných ţiakmi?  

 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností.  

 

  Presnosť merania sa u jednotlivých prístrojov líši.  

  Prírodné faktory sa v priebehu času menia.  

  Prírodné faktory sa na tom istom svahu líšia.  

  Prírodné faktory na jednotlivých svahoch sa líšia.  
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Správna odpoveď: Prírodné faktory sa na tom istom svahu líšia. 

Kód otázky S637Q02 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext – Téma  Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 6 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 3/3  

Preštuduj si text „Analýza údajov“. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností 

a svoju odpoveď zdôvodni. 

Ţiaci vzali priemery hodnôt nameraných za dané časové obdobie oboma prístrojmi 

na kaţdom svahu a spočítali odchýlky od priemeru. Ich výpočty sú zaznamenané 

v nasledujúcej tabuľke. Odchýlka je uvedená so znamienkom „±“. 

 

 
Priemerné mnoţstvo 

slnečného ţiarenia 

Priemerná vlhkosť 

pôdy 
Priemerné zráţky 

Svah A 3800 ± 300 Mj/m
2
 28 ± 2 % 450 ± 40 mm 

Svah B 7200 ± 400 Mj/m
2
 18 ± 3 % 440 ± 50 mm 
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Dvaja ţiaci sa nezhodujú v názore na dôvod rozdielnej vlhkosti pôdy na oboch 

svahoch.  

 Ţiak 1 si myslí, ţe rozdielna vlhkosť pôdy na oboch svahoch je spôsobená 

rozdielnym slnečným ţiarením. 

 Ţiak 2 si myslí, ţe rozdielna vlhkosť pôdy na oboch svahoch je spôsobená 

rozdielnymi zráţkami.  

Ktorý ţiak má na základe uvedených údajov pravdu?  

o  Ţiak 1 

o  Ţiak 2 

Svoju odpoveď zdôvodni. 

 

 

Spôsob hodnotenia otázky 

V úvode otázky sú uvedené dve hypotézy, ktorými sa vysvetľujú rozdielne hodnoty 

vlhkosti pôdy na oboch svahoch. Ţiak musí rozhodnúť, ktorá je správna a svoj výber 

zdôvodniť.  

Úplná odpoveď  

Správne vysvetlenie je uvedené v prvej moţnosti. Ţiak zvolí moţnosť Žiak 1 

a zároveň uvedie, ţe existujú rozdiely v slnečnom žiarení medzi dvomi svahmi, 

a/alebo, ţe zrážky nevykazujú rozdiely.  

Príklady správnych odpovedí:  

 Svah B dostane oveľa viac slnečného ţiarenia ako svah A, ale rovnaké 

mnoţstvo daţďa. 

 Neexistuje ţiadny rozdiel v mnoţstve zráţok, ktoré budú na oboch svahoch. 

 Je veľký rozdiel v slnečnom ţiarení, ktoré dopadá na svah A v porovnaní so 

svahom B. 

Nevyhovujúca odpoveď  

Iné odpovede vrátane tých, ktoré riešia všeobecný vzťah medzi slnečným ţiarením 

a vlhkosťou bez toho, aby porovnávali údaje zhromaţdené na svahoch. 

Príklady nevyhovujúcich odpovedí:  

 Pretoţe slnko nemá vplyv na vlhkosť. 
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 Slnečné oblasti sú suchšie ako tienisté miesta. (Všeobecné tvrdenie bez 

odkazu na uvedené údaje.) 

Ďalším typom odpovede je neuvedená odpoveď. 

Kód otázky CS637Q05 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Epistemická – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext – Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Úroveň gramotnosti 4 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Vysoká 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

METEOROIDY A KRÁTERY 

Otázka 1/3 

Preštuduj si text „Meteoroidy a krátery“. Odpovedz na otázku výberom jednej 

z možností. 

Meteoroidy a krátery 

Kozmické telesá vstupujúce 

do zemskej atmosféry sa 

nazývajú meteoroidy. Pri 

priechode zemskou 

atmosférou sa meteoroidy 

silne zahrievajú a ţiaria. 

Väčšina meteoroidov úplne 

zhorí, kým sa dostane na 

zemský povrch. Pri dopade 

môţe vytvoriť priehlbinu, 

ktorá sa nazýva kráter.  
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Ako sa meteoroid pribliţuje k Zemi a k jej atmosfére, jeho rýchlosť rastie. Z akého 

dôvodu? 

o  Meteoroid je unášaný rotáciou Zeme. 

o  Meteoroid je tlačený slnečným ţiarením.  

o  Meteoroid je priťahovaný hmotou Zeme. 

o  Meteoroid je odpudzovaný vzduchoprázdnom vesmíru.  

 

Správna odpoveď: Meteoroid je priťahovaný hmotou Zeme. 

Kód otázky CS641Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Globálny – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úroveň gramotnosti 2 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/3 

Preštuduj si text „Meteoroidy a krátery“. Odpovedz na otázku výberom z ponúk.  

Meteoroidy a krátery 

Kozmické telesá vstupujúce do 

zemskej atmosféry sa nazývajú 

meteoroidy. Pri priechode 

zemskou atmosférou sa 

meteoroidy silne zahrievajú 

a ţiaria. Väčšina meteoroidov 

úplne zhorí, kým sa dostane na 

zemský povrch. Pri dopade 

môţe vytvoriť priehlbinu, ktorá 

sa nazýva kráter.  
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Ako atmosféra planéty ovplyvňuje počet kráterov na jej povrchu?  

Čím je atmosféra planéty hustejšia, tým viacej/tým menej je na jej povrchu kráterov, 

pretoţe viacej/menej meteoroidov v atmosfére úplne zhorí.  

Správna odpoveď: Čím je atmosféra planéty hustejšia, tým menej je na jej povrchu 

kráterov, pretoţe viacej meteoroidov v atmosfére úplne zhorí.  

Kód otázky CS641Q02 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Globálny – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úroveň gramotnosti 2 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 3/3 

Preštuduj si text „Meteoroidy a krátery“. Odpovedz na otázku pretiahnutím písmen 

do príslušných políčok.  

Meteoroidy a krátery 

Kozmické telesá vstupujúce 

do zemskej atmosféry sa 

nazývajú meteoroidy. Pri 

priechode zemskou 

atmosférou sa meteoroidy 

silne zahrievajú a ţiaria. 

Väčšina meteoroidov úplne 

zhorí, kým sa dostane na 

zemský povrch. Pri dopade 

môţe vytvoriť priehlbinu, 

ktorá sa nazýva kráter.  
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Prehliadni si nasledujúce tri krátery. 

  

 

Zoraď tieto krátery podľa veľkosti meteoroidu, ktorý ich vytvoril, od najväčšieho 

pod najmenší. 

 

 

Zoraď tieto krátery podľa okamţiku, kedy vznikli, od najstaršieho po najmladší.  

 

Správna odpoveď: Správne zoradenie kráterov podľa veľkosti meteoroidu, ktorý ich 

vytvoril je A, C, B. Správne zoradenie kráterov podľa okamţiku, kedy vznikli, je C, 

A, B.  

Kód otázky CS641Q03 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Globálny – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Úroveň gramotnosti 1b, 2 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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MIGRÁCIA VTÁKOV 

Preštuduj si text „Migrácia vtákov“. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností. 

Migrácia vtákov 

Migrácie vtákov sú veľké sezónne 

presuny, behom ktorých sa vtáci sťahujú 

do svojich hniezd alebo sa z nich vracajú. 

Kaţdý rok počítajú dobrovoľníci 

sťahovavé vtáky na stanovených 

miestach. Vedci niektoré vtáky 

odchytávajú a na nohy im pripevňujú 

farebný krúţok a pásik. Údaje o výskyte 

okrúţkovaných vtákov spoločne s údajmi 

od dobrovoľníkov slúţia vedcom 

k určeniu migračných trás.  

 

Väčšina sťahovavých vtákov sa zhromaţdí v jednej oblasti, odkiaľ potom migrujú 

zvyčajne vo veľkých skupinách, málokedy jednotlivo. Toto správanie je dôsledkom 

evolúcie. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je najlepším vedeckým vysvetlením evolúcie 

tohto správania u väčšiny sťahovavých vtákov? 

o  Vtáci, ktorí migrovali jednotlivo alebo v malých skupinách, mali menšiu 

nádej na preţitie a vyvedenie potomstva.  

o  Vtáci, ktorí migrovali jednotlivo alebo v malých skupinách, mali väčšiu 

nádej, ţe nájdu dostatok vhodnej potravy.  

o  Lietanie vo veľkých skupinách umoţnilo iným vtáčím druhom, aby sa 

k migrácii pripojili.  

o  Lietanie vo veľkých skupinách dávalo kaţdému vtákovi väčšiu nádej na 

nájdenie hniezda.  

Správna odpoveď: Vtáci, ktorí migrovali jednotlivo alebo v malých skupinách, mali 

menšiu nádej na prežitie a vyvedenie potomstva.  

Kód otázky CS656Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Globálny – Kvalita ţivotného prostredia 

Úroveň gramotnosti 3 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 



19 
 

Otázka 2/3 

Preštuduj si text „Migrácia vtákov“. Napíš svoju odpoveď na otázku. 

Migrácia vtákov 

Migrácie vtákov sú veľké sezónne 

presuny, behom ktorých sa vtáci 

sťahujú do svojich hniezd alebo sa 

z nich vracajú. Kaţdý rok počítajú 

dobrovoľníci sťahovavé vtáky na 

stanovených miestach. Vedci niektoré 

vtáky odchytávajú a na nohy im 

pripevňujú farebný krúţok a pásik. 

Údaje o výskyte okrúţkovaných 

vtákov spoločne s údajmi od 

dobrovoľníkov slúţia vedcom 

k určeniu migračných trás.  

 

Urči faktor, ktorý môţe viesť k nepresnostiam v súčtoch migrujúcich vtákov 

zisťovaných dobrovoľníkmi, a vysvetli, ako tento faktor ovplyvňuje počty.  

 

 

Spôsob hodnotenia otázky 

Úplná odpoveď 

Určuje aspoň jeden špecifický faktor, ktorý môţe u pozorovateľov ovplyvniť 

presnosť sčítania. 

Príklady správnych odpovedí: 

 Pozorovatelia nemusia započítať niektoré vtáky, pretoţe lietajú vysoko. 

 Príliš vysoké počty môţu vzniknúť tým, ţe rovnaké vtáky sú počítané 

viackrát.  

 Počet vtákov vo veľkom stáde dobrovoľníci iba odhadnú. 

 Pozorovatelia môţu zle určiť druh vtáka, takţe čísla pre tento druh budú 

chybné. 

 Vtáky migrujú v noci. 

 Dobrovoľníci nie sú všade, kadiaľ sa vtáky sťahujú.  

 Pozorovatelia môţu urobiť chybu v počítaní. 

 Mraky a dáţď skryjú nejaké vtáky.  
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Nevyhovujúca odpoveď 

Iné odpovede vrátane tých, ktoré zamieňajú role vedcov a dobrovoľníkov; a tých, 

ktoré riešia všeobecné otázky presnosti sčítania.  

Príklady nesprávnych odpovedí: 

 Dobrovoľníci robia chyby. (Priveľmi všeobecné.) 

 Dobrovoľníci nie sú tak presní, ako vedci. (Priveľmi všeobecné.) 

 Pretoţe zachytia iba niektoré vtáky, nie všetky. (Zamieňa sčítanie 

pomocou dobrovoľníkov s vedeckou prácou.) 

Ďalším typom odpovede je neuvedená odpoveď. 

Kód otázky CS656Q02 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Globálny – Kvalita ţivotného prostredia 

Úroveň gramotnosti 4 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Vysoká 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 3/3 

Preštuduj si text „Kulík zlatý“. Odpovedz na otázku výberom jednej alebo viacerých 

možností.  

Kulík zlatý je sťahovavý vták, ktorý hniezdi v severnej Európe. Na jeseň odlieta do 

miest, kde je teplejšie a kde ľahšie nájde potravu. Na jar sa vracia naspäť do svojho 

hniezda.  

Nasledujúce mapy vychádzajú z viac ako desaťročného výskumu migrácie kulíka 

zlatého. Mapa 1 ukazuje jesenné migračné trasy na juh a mapa 2 ukazuje jarné 

migračné trasy na sever. Šedo zafarbené plochy sú zem, bielo zafarbené plochy 

predstavujú vodu. Hrúbka šípok označuje veľkosť migračných skupín vtákov.  
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Ktorými údajmi z mapy je podloţené tvrdenie o migrácii kulíka zlatého?  

 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností. 

 

  Mapy ukazujú pokles počtu kulíkov zlatých migrujúcich na juh v posledných 

desiatich rokoch. 

  Mapy ukazujú, ţe migračné trasy niektorých kulíkov zlatých na sever sa líšia 

od migračných trás na juh.  

  Mapy ukazujú, ţe sťahovavý kulík zlatý trávi zimu v oblastiach, ktoré sa 

nachádzajú na juh a juhozápad od jeho hniezd.  

  Mapy ukazujú, ţe migračné trasy kulíka zlatého sa v posledných desiatich 

rokoch vzdialili od pobreţných oblastí.  

Správna odpoveď: Správne sú druhé a tretie tvrdenie. T.j. ţe mapy ukazujú, že 

migračné trasy niektorých kulíkov zlatých na sever sa líšia od migračných trás na juh 

a mapy ukazujú, že sťahovavý kulík zlatý trávi zimu v oblastiach, ktoré sa nachádzajú 

na juh a juhozápad od jeho hniezd.  

 

 

 

 



22 
 

Kód otázky CS656Q04 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Globálny – Kvalita ţivotného prostredia 

Úroveň gramotnosti 4 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

ŠTANDARDNÉ ÚLOHY – Úlohy z pilotáţe 

 

SYNDRÓM ZRÚTENIA VČELSTIEV 

Otázka 1/5 

Preštuduj si text „Syndróm zrútenia včelstiev“. Napíš svoju odpoveď na otázku. 

Syndróm zrútenia včelstiev 

Včelstvá na celom svete ohrozuje 

znepokojivý jav. Nazýva sa 

syndróm zrútenia včelstiev. 

K zrúteniu včelstva dochádza, 

keď včely opustia úľ. V momente, 

ako sú včely mimo úľ, tak uhynú. 

Preto syndróm zrútenia včelstiev 

spôsobil uhynutie uţ desiatok 

miliárd včiel. Vedci sa 

domnievajú, ţe syndróm zrútenia 

včelstiev má viacero príčin.  

 

Porozumieť syndrómu zrútenia včelstiev je dôleţité pre ľudí, ktorí včely chovajú 

a študujú, avšak tento jav neovplyvňuje iba včely. Odborníci, ktorí sa zaoberajú 

štúdiom vtákov zistili ďalší dôsledok. Slnečnice sú zdrojom potravy nie len pre 

včely, ale taktieţ pre niektoré vtáky. Včely sa ţivia nektárom z kvetov slnečnice, 

zatiaľ čo vtáky sa ţivia semenami.  
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Prečo by vzhľadom k uvedenému vzťahu mohlo zmiznutie včiel viesť k poklesu 

populácie vtákov?  

 

 

Správna odpoveď: k uznaniu odpovede za správnu je potrebné, aby ţiak vysvetlil, 

ţe rastlina nemôže produkovať semená bez opeľovania.  

Kód otázky CS600Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 2/5 

Preštuduj si text „Vystavenie vplyvu imidaklopridu“. Odpovedz na otázku výberom 

z ponúk.  

Vystavenie vplyvu imidaklopridu 

Vedci sa domnievajú, ţe príčin syndrómu zrútenia včelstiev je viac. Jednou 

z moţných príčin je insekticíd imidakloprid, ktorý zrejme spôsobuje, ţe keď včely 

vyletia mimo úľ, strácajú orientačný zmysel.  

Vedci testovali, či vystavenie vplyvu imidaklopridu vedie k zrúteniu včelstiev. 

Pridávali včelám v určitom počte úľov po dobu troch týţdňov insekticíd do potravy. 

Rôzne úle boli vystavené rôznym koncentráciám insekticídu, udávaných 

v mikrogramoch na kilogram potravy (μg/kg). Niektoré úle neboli vplyvu insekticídu 

vystavené vôbec.  

Ţiadne včelstvo sa nezrútilo bezprostredne po vystavení vplyvu insekticídu. Ale od 

14. týţdňa uţ boli niektoré úle opustené. V nasledujúcom grafe sú zaznamenané 

pozorované výsledky.  
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Doplnením nasledujúcej vety popíš pokus vedcov.  

Vedci testovali vplyv zrútenia včelstiev/koncentrácie imidaklopridu v potrave/ 

odolnosti včiel voči imidaklopridu na zrútenie včelstiev/koncentráciu imidaklopridu 

v potrave/ odolnosť včiel voči imidaklopridu. 

Správna odpoveď: Vedci testovali vplyv koncentrácie imidaklopridu v potrave na 

zrútenie včelstiev. 

Kód otázky CS600Q02 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna  

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 3/5 

Preštuduj si text „Vystavenie vplyvu imidaklopridu“. Odpovedz na otázku výberom 

jednej z možností. 

Vystavenie vplyvu imidaklopridu 

Vedci sa domnievajú, ţe príčin syndrómu zrútenia včelstiev je viac. Jednou 

z moţných príčin je insekticíd imidakloprid, ktorý zrejme spôsobuje, ţe keď včely 

vyletia mimo úľ, strácajú orientačný zmysel.  
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Vedci testovali, či vystavenie vplyvu imidaklopridu vedie k zrúteniu včelstiev. 

Pridávali včelám v určitom počte úľov po dobu troch týţdňov insekticíd do potravy. 

Rôzne úle boli vystavené rôznym koncentráciám insekticídu, udávaných 

v mikrogramoch na kilogram potravy (μg/kg). Niektoré úle neboli vplyvu insekticídu 

vystavené vôbec.  

Ţiadne včelstvo sa nezrútilo bezprostredne po vystavení vplyvu insekticídu. Ale od 

14. týţdňa uţ boli niektoré úle opustené. V nasledujúcom grafe sú zaznamenané 

pozorované výsledky.  

 

 

Ktorý z nasledujúcich záverov odpovedá výsledkom uvedených grafov?  

o  Včelstvá vystavené vyššej koncentrácii imidaklopridu sa zrútia skôr. 

o  Včelstvá vystavené vplyvu imidaklopridu sa zrútia do 10 týţdňov od 

vystavenia sa vplyvu.  

o  Vystavenie vplyvu imidaklopridu v koncentráciách niţších ako 20 μg/kg 

včelstvám neškodia.  

o  Včelstvá vystavené vplyvu imidaklopridu nepreţijú dlhšie ako 14 týţdňov. 

Správna odpoveď: prvá z ponúkaných moţností - Včelstvá vystavené vyššej 

koncentrácii imidaklopridu sa zrútia skôr.  

Kód otázky CS600Q03 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna  

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 
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Otázka 4/5 

Preštuduj si text „Vystavenie vplyvu imidaklopridu“. Napíš svoju odpoveď na 

otázku. 

Vystavenie vplyvu imidaklopridu 

Vedci sa domnievajú, ţe príčin syndrómu zrútenia včelstiev je viac. Jednou 

z moţných príčin je insekticíd imidakloprid, ktorý zrejme spôsobuje, ţe keď včely 

vyletia mimo úľ, strácajú orientačný zmysel.  

Vedci testovali, či vystavenie vplyvu imidaklopridu vedie k zrúteniu včelstiev. 

Pridávali včelám v určitom počte úľov po dobu troch týţdňov insekticíd do potravy. 

Rôzne úle boli vystavené rôznym koncentráciám insekticídu, udávaných 

v mikrogramoch na kilogram potravy (μg/kg). Niektoré úle neboli vplyvu insekticídu 

vystavené vôbec.  

Ţiadne včelstvo sa nezrútilo bezprostredne po vystavení vplyvu insekticídu. Ale od 

14. týţdňa uţ boli niektoré úle opustené. V nasledujúcom grafe sú zaznamenané 

pozorované výsledky.  

 

Preštuduj výsledok z 20. týţdňa u úľov, ktoré vedci nevystavili vplyvu imidaklopridu  

(0 μg/kg). Čo tento výsledok naznačuje o príčinách zrútenia sledovaných včelstiev?  

 

 

 

Správna odpoveď: Aby bola odpoveď uznaná za správnu, musí ţiak napísať, ţe 

musí existovať aj iná prirodzená príčina zrútenia včelstiev, alebo ţe úle kontrolnej 

skupiny neboli poriadne chránené pred pôsobením insekticídu.  
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Kód otázky CS600Q04 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 5/5 

Odpovedz na otázku výberom jednej z možností.  

Vedci navrhli ďalšie dve moţné príčiny syndrómu zrútenia včelstiev:  

 Vírus, ktorý včely nakazí a následne zabije. 

 Parazitujúca mucha, ktorá nakladie svoje vajíčka do zadočku včiel.  

Ktorým z nasledujúcich zistení je podloţené tvrdenie, ţe včely hynú kvôli vírusu? 

o  V úľoch boli objavené vajíčka iného organizmu. 

o  V bunkách včiel boli zistené insekticídy.  

o  Vo včelích bunkách bolo zistené DNA, ktoré včelám nepatrí. 

o  V úľoch boli objavené uhynuté včely.  

Správna odpoveď: Vo včelích bunkách bolo zistené DNA, ktoré včelám nepatrí. 

Kód otázky CS600Q05 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Kvalita ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

FOSÍLNE PALIVÁ 

Otázka 1/3 

Preštuduj si text „Fosílne palivá“. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností.  

Fosílne palivá 

Veľké mnoţstvo elektrární spaľuje uhoľnaté palivá a vypúšťa oxid uhličitý (CO2). 

CO2 uvoľnený do ovzdušia má negatívny vplyv na celosvetovú klímu. 
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Technológovia skúmajú rôzne metódy pre obmedzenie mnoţstva CO2 uvoľňovaného 

do ovzdušia.  

Jedna z týchto metód je zaloţená na spaľovaní biopalív namiesto palív fosílnych. 

Fosílne palivá vznikli v dávnych dobách z odumretých organizmov, zatiaľ čo 

biopalivá pochádzajú zo súčasných rastlín.  

Ďalšia metóda spočíva v zachytávaní častí CO2 vypúšťaného elektrárňami a ukladaní 

CO2 hlboko pod zemou alebo v oceáne. Metóda sa nazýva zachytávanie a ukladanie 

oxidu uhličitého.  

 

 

Pouţívanie biopalív nemá rovnaký vplyv na mnoţstvo CO2 vo vzduchu ako 

pouţívanie fosílnych palív. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vysvetľuje prečo?  

o  Pri spaľovaní biopalív sa neuvoľňuje CO2. 

o  Rastliny pouţívané ako biopalivo pri svojom raste spotrebúvajú CO2 zo 

vzduchu.  

o  Biopalivá pri spaľovaní odoberajú zo vzduchu časť CO2.  

o  CO2 vypúšťaný z elektrární pouţívajúcich biopalivá má iné chemické 

vlastnosti ako ten, ktorý vypúšťajú elektrárne pouţívajúce fosílne palivá.  

Správna odpoveď:  Rastliny používané ako biopalivo pri svojom raste spotrebúvajú 

CO2 zo vzduchu.  
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Kód otázky CS613Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Globálny – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/3 

Preštuduj si text „Fosílne palivá“. Napíš svoju odpoveď na otázky.  

Fosílne palivá 

Veľké mnoţstvo elektrární spaľuje uhoľnaté palivá a vypúšťa oxid uhličitý (CO2). 

CO2 uvoľnený do ovzdušia má negatívny vplyv na celosvetovú klímu. 

Technológovia skúmajú rôzne metódy pre obmedzenie mnoţstva CO2 uvoľňovaného 

do ovzdušia.  

Jedna z týchto metód je zaloţená na spaľovaní biopalív namiesto palív fosílnych. 

Fosílne palivá vznikli v dávnych dobách z odumretých organizmov, zatiaľ čo 

biopalivá pochádzajú zo súčasných rastlín.  

Ďalšia metóda spočíva v zachytávaní častí CO2 vypúšťaného elektrárňami a ukladaní 

CO2 hlboko pod zemou alebo v oceáne. Metóda sa nazýva zachytávanie a ukladanie 

oxidu uhličitého.  
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Fosílne palivá, aj napriek výhodám biopalív pre ţivotné prostredie, sú stále hojne 

vyuţívané. Nasledujúca tabuľka porovnáva mnoţstvo uvoľnenej energie a hmotnosť 

CO2  pri horení ropy a etanolu. Ropa je fosílne palivo, zatiaľ čo etanol je biopalivo.  

 

Palivo 
Uvoľnená energia 

(kJ energie/g paliva) 

Vzniknutý oxid uhličitý  

(mg CO2/kJ energie vyrobenej palivom) 

Ropa 43,6 78 

Etanol 27,3 59 

 

Prečo by sme podľa tabuľky mohli dávať prednosť rope pred etanolom, aj keď sú 

výrobné náklady rovnaké? 

 

 

 

Aká je podľa tabuľky výhoda etanolu pre ţivotné prostredie v porovnaní s ropou? 
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Správna odpoveď: Ţiak by mal vysvetliť, ţe ľudia môžu uprednostňovať používanie 

ropy, pretože uvoľní za rovnakú cenu viac energie, etanol je ale oproti rope 

výhodnejší, pretože uvoľňuje menej oxidu uhličitého.  

Kód otázky CS613Q02 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 3/3 

Preštuduj si text „Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého“. Napíš svoju odpoveď 

na otázku.  

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 

Pri procese zachytávania a ukladania oxidu uhličitého je zachytávaná časť CO2 

vypúšťaného elektrárňami a tento CO2 je ukladaný na mieste, odkiaľ sa nemôţe 

uvoľniť späť do ovzdušia. Jedným z moţných úloţísk CO2 je oceán, pretoţe CO2 sa 

vo vode rozpúšťa.  

Vedci vytvorili matematický model pre výpočet mnoţstva CO2, ktoré zostane 

uloţené, pokým sa CO2 vypustí do oceánu v troch rôznych hĺbkach (800 metrov, 

1500 metrov a 3000 metrov). Tento model predpokladá, ţe bol CO2 do oceánu 

vypustený v roku 2000. Nasledujúci graf znázorňuje výsledky získané 

prostredníctvom tohto modelu.  
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Pomocou údajov z grafu vysvetli, ako hĺbka ovplyvňuje dlhodobú účinnosť 

ukladania CO2 do oceánu.  

 

 

Správna odpoveď: Je, ţe pri ukladaní oxidu uhličitého ho zostane behom storočí 

viac uloženého v hlbinách ako pri ukladaní v plytkých vodách.  

Kód otázky CS613Q03 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Globálny – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

SOPEČNÉ VÝBUCHY 

Otázka 1/3 

Preštuduj si text „Sopečné výbuchy“. Odpovedz na otázku výberom jednej 

z možností.  
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Sopečné výbuchy  

Sopečné výbuchy a zemetrasenie postihujú obyvateľov v mnohých oblastiach sveta. 

Mapa 1 ukazuje miesta, kde sa nachádzajú sopky. Mapa 2 ukazuje miesta, kde 

dochádza k zemetraseniam. Oblasť nazývaná „Ohnivý kruh“ je označená na oboch 

mapách. 
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Na vedľa uvedenej mape 

vyber miesto s najmenším 

rizikom sopečnej činnosti 

a zemetrasenia.  

 

 

 

 

Správna odpoveď: oblasť D.  

 

Kód otázky CS644Q01 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Globálny – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/3 

Preštuduj si text „Vplyv na slnečné žiarenie“. Napíš svoju odpoveď na otázku.  

Vplyv na slnečné ţiarenie 

Pri výbuchu sopky sa do atmosféry dostáva sopečný prach a oxid siričitý. Niţšie 

uvedený graf ukazuje, ako tieto emisie ovplyvňujú mnoţstvo slnečného ţiarenia 

dopadajúceho na zemský povrch.  
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Prečo sa po sopečných výbuchoch zmení percento slnečného ţiarenia, ktoré dopadne 

na zemský povrch?  

 

 

Správna odpoveď: Ţiak musí vysvetliť, ţe sopečné emisie odrážajú alebo 

absorbujú slnečné žiarenie.  

 

Kód otázky CS644Q03 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Globálny – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená odpovede – vyhodnocované hodnotiteľom 

 

Otázka 3/3 

Preštuduj si text „Oxid uhličitý v atmosfére“. Odpovedz na otázku výberom jednej 

z možností. 
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Oxid uhličitý v atmosfére  

Pri výbuchu sopky sa uvoľňuje oxid uhličitý (CO2). Niţšie uvedený graf ukazuje 

koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, ktoré vedci namerali od roku 1960.  

 

Uvedená tabuľka relatívnych hodnôt ukazuje, ako sa na emisiách oxidu uhličitého do 

atmosféry podieľajú rôzne zdroje.  

Zdroj Podiel na objemu CO2 v atmosfére 

Sopečné emisie   1 % 

Emisie spôsobené človekom 20 % 

Dýchanie rastlín 40 % 

Mikrobiálne dýchanie a rozklad 40 % 

 

Aký vplyv majú podľa informácií z textu sopečné výbuchy na koncentráciu oxidu 

uhličitého v atmosfére?  

o  Výrazný vplyv, pretoţe sopečných výbuchov bolo veľa. 

o  Výrazný vplyv, pretoţe pri kaţdom výbuchu sa uvoľní veľké mnoţstvo 

hmoty.  

o  Zanedbateľný vplyv, pretoţe v porovnaní s inými zdrojmi sopky uvoľňujú 

málo CO2. 

o  Zanedbateľný vplyv, pretoţe mnoţstvo CO2 v ovzduší sa pri výbuchoch 

zniţuje.  

Správna odpoveď: Zanedbateľný vplyv, pretože v porovnaní s inými zdrojmi sopky 

uvoľňujú málo CO2. 
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Kód otázky CS644Q04 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Globálny – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

ČERPANIE PODZEMNEJ VODY A ZEMETRASENIE 

Otázka 1/4 

Preštuduj si text „Čerpanie podzemnej vody a zemetrasenie“. Napíš svoju odpoveď 

na otázku.  

Čerpanie podzemnej vody a zemetrasenie 

Vrchná vrstva Zeme je zemská kôra tvorená horninami. Zemská kôra je rozlámaná 

na tektonické dosky, ktoré sa pohybujú po vrstve čiastočne roztavenej horniny. 

Praskliny v doskách sa nazývajú zlomy. Ak sa uvoľní napätie nahromadené pozdĺţ 

zlomu, časti zemskej kôry sa pohnú a dochádza k zemetraseniam. Príklad pohybu 

pozdĺţ zlomu je znázornený niţšie.  

 

V miestach zlomu prirodzene rastie napätie. Prečo to tak je? 
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Správna odpoveď: Ţiak musí vysvetliť, ţe rozdielne pohyby tektonických dosiek 

vedú k vzniku napätia, alebo ţe pohyb dosiek v rôznych smeroch je v zlome zastavený 

trením. 

Kód otázky CS655Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná  

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 2/4 

Preštuduj si text „Napätie v zemskej kôre“. Odpovedz na otázku pretiahnutím písmen 

do príslušných políčok.  

Napätie v zemskej kôre 

 

Mapa vyššie ukazuje úrovne napätia v zemskej kôre v jednom kraji. Štyri miesta 

daného kraju sú označené písmenami A, B, C, D. Všetky miesta sa nachádzajú 

priamo na zlome, ktorý krajom prechádza, alebo v jeho blízkosti.  
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Zoraď miesta podľa rizika zemetrasenia od najniţšieho k najvyššiemu.  

 

Správna odpoveď: následné zoradenie  

 

 

 

 

 

Kód otázky CS655Q02 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 3/4 

Preštuduj si text „Zemetrasenie v Lorce 2011“. Odpovedz na otázku výberom jednej 

z možností. 

Zemetrasenie v Lorce 2011 

Lorca v Španielsku sa nachádza v oblasti, kde sa zemetrasenia vyskytujú pomerne 

často. K jednému došlo aj v máji 2011. Geológovia sú presvedčení, ţe na rozdiel od 

predchádzajúcich prípadov v tomto kraji mohlo byť toto zemetrasenie čiastočne 

spôsobené ľudskou činnosťou, konkrétne čerpaním podzemnej vody. Podľa hypotézy 
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geológov čerpanie vody z podzemia zvýšilo napätie na neďalekom tektonickom 

zlome, čo spustilo pohyb, ktorý vyvolal zemetrasenie.  

Ktorým pozorovaním je podloţená hypotéza geológov? 

o  Ľudia vnímali zemetrasenie aj mnoho kilometrov od Lorcy.  

o  Pohyb pozdĺţ zlomu bol väčší v oblastiach, kde čerpanie vody vytvorilo 

najväčšie napätie.  

o  V Lorce uţ došlo k zemetraseniam vyššieho stupňa, ako bolo to v máji 2011-  

o  Zemetrasenie bolo nasledované mnoţstvom menších otrasov, ktoré boli 

zaznamenané v kraji okolo Lorcy.  

Správna odpoveď: druhá moţnosť Pohyb pozdĺž zlomu bol väčší v oblastiach, kde 

čerpanie vody vytvorilo najväčšie napätie. 

Kód otázky CS655Q03 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

Otázka 4/4 

Preštuduj si text „Zemetrasenie v Lorce 2011“. Odpovedz na otázku výberom jednej 

alebo viacerých možností. 

Zemetrasenie v Lorce 2011 

Lorca v Španielsku sa nachádza v oblasti, kde sa zemetrasenia vyskytujú pomerne 

často. K jednému došlo aj v máji 2011. Geológovia sú presvedčení, ţe na rozdiel od 

predchádzajúcich prípadov v tomto kraji mohlo byť toto zemetrasenie čiastočne 

spôsobené ľudskou činnosťou, konkrétne čerpaním podzemnej vody. Podľa hypotézy 

geológov čerpanie vody z podzemia zvýšilo napätie na neďalekom tektonickom 

zlome, čo spustilo pohyb, ktorý vyvolal zemetrasenie.  

Ţiak, ktorý ţije v meste v kraji ďaleko od Lorcy, sa dozvedel o hypotéze geológov 

týkajúcej sa zemetrasenia v Lorce v roku 2011. Ţiak vie, ţe čerpanie podzemnej 

vody v kraji, kde ţije, viedlo k poklesu jej hladiny. Obáva sa preto, ţe by v jeho 

meste mohlo dôjsť k zemetraseniu. Ktorú z nasledujúcich otázok si musí ţiak poloţiť 

pri posudzovaní rizika, ţe čerpanie podzemnej vody vyvolá zemetrasenie v jeho 

meste? 
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 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností.  

 

  Obsahuje zemská kôra v kraji zlomy? 

  Je zemská kôra v jeho kraji vystavená prirodzenému tlaku? 

  Je čerpaná podzemná voda v kraji znečistená?  

  Aké sú priemerné denné teploty v kraji?  

Správna odpoveď: prvá a druhá z ponúkaných moţností Obsahuje zemská kôra 

v kraji zlomy? a Je zemská kôra v jeho kraji vystavená prirodzenému tlaku?. 

Kód otázky CS655Q04 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Systémy Zeme a vesmíru 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ohrozenie ţivotného prostredia 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

INTERAKTÍVNE ÚLOHY – Úlohy z pilotáţe 

NASTAVITEĽNÉ OKULIARE 

Úvod 

Prečítaj si úvod.  

Nastaviteľné okuliare 

Nová technológia s názvom nastaviteľné okuliare bola vyvinutá s cieľom zlepšiť 

videnie ľuďom, ktorí nemajú prístup k očnému lekárovi. Šošovky týchto okuliarov 

obsahujú kvapalinu. Tvar šošovky sa mení nastavením objemu kvapaliny v šošovke.  
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Otázka 1/5 

Odpovedz na otázku výberom jednej z možností. 

Myšlienka nastaviteľných šošoviek nie je nová. Oko človeka má taktieţ svojím 

spôsobom nastaviteľnú šošovku.  

Tvar očnej šošovky je nastavovaný pôsobením svalov. Prečo je dôleţité, aby sa tvar 

očnej šošovky menil?  

o  Aby sme lepšie videli predmety s rôznym jasom. 

o  Aby sme lepšie videli predmety s rôznymi farbami. 

o  Aby sme lepšie videli predmety v rôznych vzdialenostiach. 

o  Aby sme lepšie videli predmety rôznych veľkostí.  

Správna odpoveď: tretia moţnosť Aby sme lepšie videli predmety v rôznych 

vzdialenostiach. 

Kód otázky CS621Q01 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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Otázka 2/5 

Posuvným ovládačom zmeň objem kvapaliny v šošovke. Odpovedz na otázku výberom 

z ponúk.  

Niţšie je vyobrazený bočný pohľad na nastaviteľné okuliare. Základný tvar šošovky 

je plochý.  
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Všetky moţnosti odoberania a pridávania kvapaliny do šošovky a následné výsledné 

tvary šošovky. 

 

 

 

Ako ovplyvňuje pridávanie kvapaliny tvar šošovky?  

Pokiaľ je do plochej šošovky pridávaná kvapalina, steny šošovky sa zakrivia smerom 

von/dovnútra, pretoţe tlak kvapaliny pôsobiaci na steny šošovky je väčší/menší. 

Správna odpoveď: Pokiaľ je do plochej šošovky pridávaná kvapalina, steny 

šošovky sa zakrivia smerom von, pretoţe tlak kvapaliny pôsobiaci na steny šošovky 

je väčší. 

Kód otázky CS621Q02 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Osobný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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Výskum 

Prečítaj si nižšie uvedené informácie. 

Nastaviteľné okuliare – Výskum 

Traja ţiaci s rôznym zrakom experimentujú s nastaviteľnými okuliarmi.  

 

Simulácia 

V simulácii si vyskúšaš, ako objem kvapaliny v šošovke ovplyvňuje ţiakovu 

schopnosť vidieť strom ostro zo všetkých troch vzdialeností zobrazených niţšie.  

 

Postupuj podľa nasledujúcich pokynov a dozvieš sa, ako fungujú jednotlivé ovládače 

simulácie: 

1. Posuvným ovládačom nastav objem kvapaliny v šošovke. 

2. Vyber vzdialenosť od stromu. 

3. Klikni na tlačidlo „Spustiť“ a zistíš, či ţiak uvidí strom ostro alebo 

rozmazane. Výsledky sa zobrazia v tabuľke.  
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Otázka 3/5 

Vychádzaj z informácii uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom z ponúk.  

Anna vidí blízke aj vzdialené predmety ostro.  

 

 

Ako nastavovanie šošovky okuliarov ovplyvňuje Annino videnie?  

Pridaním kvapaliny do šošovky sa blízke/vzdialené predmety javia ako rozmazané. 

Odoberaním kvapaliny z šošovky sa blízke/vzdialené predmety javia ako rozmazané. 
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Správna odpoveď: Pridaním kvapaliny do šošovky sa vzdialené predmety javia ako 

rozmazané. Odoberaním kvapaliny z šošovky sa blízke predmety javia ako 

rozmazané. 

Kód otázky CS621Q03 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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Otázka 4/5 

 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej alebo viacerých možností.  

Daniel vidí vzdialené predmety ostro, ale blízke predmety vidí rozmazane.  
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Ktoré nastavenie okuliarov umoţní Danielovi vidieť blízke predmety ostro? 

 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností. 

 

 +2 pridanie celého objemu kvapaliny 

 +1 pridanie časti kvapaliny 

 -1 odobratie časti kvapaliny 

 -2 odobratie celého objemu kvapaliny 

Správna odpoveď: prvá a druhá ponúkaná moţnosť +2 pridanie celého objemu 

kvapaliny a +1 pridanie časti kvapaliny. 
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Kód otázky CS621Q04 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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Otázka 5/5 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej alebo viacerých možností.  

Mária vidí blízke predmety ostro, ale vzdialené predmety vidí rozmazane.  
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Ktoré nastavenie okuliarov umoţní Márii vidieť ostro zo všetkých troch 

vzdialeností?  

 +2 pridanie celého objemu kvapaliny 

 +1 pridanie časti kvapaliny 

 -1 odobratie časti kvapaliny 

 -2 odobratie celého objemu kvapaliny 

Správna odpoveď: -1 odobratie časti kvapaliny. 
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Kód otázky CS621Q05 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

BEH V HORÚCOM POČASÍ 

Úvod 

Prečítaj si úvod. 

Beh v horúcom počasí 

Pri vytrvalostnom behu sa zvyšuje telesná teplota a dochádza k poteniu.  

Pokiaľ beţci dostatočne nepijú, aby nahradili vodu, ktorú stratili potením, môţu 

trpieť dehydratáciou. Za stav dehydratácie je povaţovaná strata vody odpovedajúca  

2 % telesnej hmoty a vyššia. Tento podiel v percentách je vyznačený na merači straty 

vody vyobrazenom niţšie.  

Pokiaľ telesná teplota dosiahne 40 °C a viac, môţu beţci prekonať ţivot ohrozujúci 

stav nazývaný úpal. Táto teplota je vyznačená na teplomere vyobrazenom niţšie.  

 

Simulácia je zaloţená na modeli, ktorý vyuţíva objem potu, stratu vody a telesnú 

teplotu beţca po hodine behu. 

Postupuj podľa nasledujúcich pokynov a dozvieš sa, ako fungujú jednotlivé ovládače 

a simulácie: 

1. Posuvným ovládačom nastav Teplotu vzduchu. 

2. Posuvným ovládačom nastav Vlhkosť vzduchu. 
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3. U Pitie vody klikni na „Áno“ alebo „Nie“.  

4. Pre zobrazenie výsledkov klikni na tlačidlo „Spustiť“. Všimni si, ţe strata  

2 % a viac vody spôsobuje dehydratáciu a telesná teplota 40 °C a viac 

spôsobuje úpal. Tieto výsledky sa rovnako zobrazia v tabuľke.  

Poznámka: výsledky zo simulácie sú zaloţené na zjednodušenom matematickom 

modeli, ktorý ukazuje, ako telo určitého jedinca funguje po hodine behu v rôznych 

podmienkach.  
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Všetky moţné kombinácie zadávaných a vypočítaných hodnôt v simulácii: 

Teplota 

vzduchu 

(°C) 

Vlhkosť 

vzduchu (%) 

Pitie vody Objem potu 

(l) 

Strata vody 

(%) 

Telesná 

teplota (°C) 

20 20 Áno 0,8 0,0 38,8 

25 20 Áno 1,0 0,0 39,0 

30 20 Áno 1,1 0,0 39,1 

35 20 Áno 1,4 0,0 39,4 

40 20 Áno 1,6 0,0 39,8 

20 40 Áno 0,8 0,0 38,8 

25 40 Áno 1,0 0,0 39,0 

30 40 Áno 1,2 0,0 39,3 

35 40 Áno 1,5 0,0 39,8 

40 40 Áno 1,9 0,0 40,7 

20 60 Áno 0,8 0,0 38,9 

25 60 Áno 1,1 0,0 39,1 

30 60 Áno 1,4 0,0 39,6 

35 60 Áno 1,8 0,0 40,5 

40 60 Áno 2,5 0,0 41,2 

20 20 Nie 0,8 1,1 38,8 

25 20 Nie 1,0 1,4 39,0 

30 20 Nie 1,1 1,6 39,1 

35 20 Nie 1,4 1,9 39,4 

40 20 Nie 1,6 2,3 39,8 

20 40 Nie 0,8 1,1 38,8 

25 40 Nie 1,0 1,4 39,0 

30 40 Nie 1,2 1,8 39,3 

35 40 Nie 1,5 2,2 39,8 

40 40 Nie 1,9 2,7 40,7 

20 60 Nie 0,8 1,2 38,9 

25 60 Nie 1,1 1,6 39,1 

30 60 Nie 1,4 1,9 39,6 

35 60 Nie 1,8 2,5 40,5 

40 60 Nie 2,5 3,5 41,2 

 

Otázka 1/5 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom z  ponúk.  

Beţec beţí hodinu za horúceho počasia a suchého dňa (teplota vzduchu je 40 °C, 

vlhkosť vzduchu je 20 %) bez toho, aby sa napil. 

 

Akým zdravotným rizikám je beţec vystavený, pokiaľ pobeţí v týchto 

podmienkach? 
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Zdravotné riziko, ktorému je beţec vystavený, je dehydratácia/úpal. To je zrejmé 

z objemu potu/straty vody/telesnej teploty beţca po hodine behu. 

 

Správna odpoveď: Zdravotné riziko, ktorému je beţec vystavený, je dehydratácia. 

To je zrejmé zo  straty vody beţca po hodine behu. 

 

Kód otázky CS623Q01 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/5 
 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností a potom označ údaje 

v tabuľke.  

 

Beţec beţí hodinu za horúceho počasia a vlhkého dňa (teplota vzduchu je 35 °C, 

vlhkosť vzduchu je 60 %) bez toho, aby sa napil vody. Tento beţec sa vystavuje 

riziku dehydratácie aj úpalu.   

Pokiaľ by beţec pri behu pil vodu, ako by to ovplyvnilo riziko dehydratácie a úpalu? 

 

o  Pitie vody by zníţilo riziko úpalu, ale nezníţilo by riziko dehydratácie.  

o  Pitie vody by zníţilo riziko dehydratácie, ale nezníţilo by riziko úpalu.  

o  Pitie vody by zníţilo riziko úpalu i dehydratácie. 

o  Pitie vody by nezníţilo riziko úpalu, ani dehydratácie. 

 

      V tabuľke označ dva riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  

 

Správna odpoveď: Pitie vody by znížilo riziko dehydratácie, ale neznížilo by riziko 

úpalu. 

35 60 Áno 1,8 0,0 40,5 

35 60 Nie 1,8 2,5 40,5 
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Kód otázky CS623Q02 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede a otvorená s tvorbou 

odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

Otázka 3/5 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností, označ údaje v tabuľke 

a svoju odpoveď zdôvodni.  

 

Pokiaľ je vlhkosť vzduchu 60 %, aký ma vplyv zvýšenie teploty vzduchu na objem 

potu po jednej hodine behu? 

 

o  Objem potu sa zvyšuje 

o  Objem potu sa zniţuje. 

 

     V tabuľke označ dva riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  

 

 

Ako sa dá biologicky zdôvodniť pôsobenie tohto vplyvu?  

 

 

 

 

Správna odpoveď: Objem potu sa zvyšuje.  

Ţiak musí označiť dva riadky v tabuľke pri rovnakej vlhkosti vzduchu a zároveň pri 

niţšej a pri vyššej teplote. Napr.: 

20 60 Áno 0,8 0,0 38,9 

25 60 Áno 1,1 0,0 39,1 

 

 V otvorenej odpovedi musí ţiak napísať, ţe potenie a odparovanie potu je 

fyziologický dej, ktorý organizmus používa k zníženiu telesnej teploty, a dôsledkom 

toho je zvýšenie objemu potu pri vyšších teplotách.  
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Kód otázky CS623Q03 a CS623Q04 

Zručnosť Q03: Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný 

výskum 

Q04: Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Q03: Procedurálna 

Q04: Obsahová – Ţivé systémy 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Q03: Jednoduchý výber odpovede a otvorená s tvorbou 

odpovede – vyhodnocované strojovo 

Q04: Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 4/5 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností, označ údaje v tabuľke 

a svoju odpoveď zdôvodni.  

Vychádzaj zo simulácie. Ak je vlhkosť vzduchu 40 %, aká je najvyššia teplota 

vzduchu, pri ktorej môţe človek beţať hodinu a nedostane úpal? 

o  20 °C 

o  25 °C 

o  30 °C 

o  35 °C 

o  40 °C 

 

      V tabuľke označ dva riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  

 

Zdôvodni svoju odpoveď na základe týchto údajov. 

 

 

 

Správna odpoveď: 35 °C a označenie správnych riadkov je nasledovné 

40 40 Áno 1,9 0,0 40,7 

35 40 Áno 1,5 0,0 39,8 

 

Správnym zdôvodnením je, ţe podľa simulácie pri 40 % vlhkosti a pri teplote 

vzduchu 35 °C ešte úpal nehrozí, zatiaľ čo pri 40 °C už áno. 
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Kód otázky CS623Q05 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 5/5 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností, označ údaje tabuľke a svoju 

odpoveď zdôvodni.  

V simulácii môţeš zvoliť vlhkosť vzduchu 20 %, 40 % alebo 60 %.  

Myslíš si, ţe beţať a pritom piť vodu pri vlhkosti vzduchu 50 % a teplote vzduchu 40 

°C je bezpečné alebo nebezpečné? 

 

o  Bezpečné 

o Nebezpečné 

 

      V tabuľke označ dva riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  

 

Zdôvodni svoju odpoveď na základe týchto údajov.  

 

 

 

Správna odpoveď: Nebezpečné a označenie správnych riadkov je nasledovné  

40 40 Áno 1,9 0,0 40,7 

40 60 Nie 2,5 3,5 41,2 

 

Správnym zdôvodnením je, ţe vzhľadom k tomu, že bežec by za daných podmienok 

dostal úpal ako pri 40 %, tak aj pri 60 % vlhkosti vzduchu, hrozí za rovnakých 

podmienok riziko úpalu aj pri 50 % vlhkosti.  
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Kód otázky CS623Q06 

Zručnosť Vyhodnocovať a navrhovať prírodovedný výskum 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Osobný – Zdravie a choroby 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Vysoká 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

NÍZKOENERGETICKÝ DOM 

Úvod 

Prečítaj si úvod.  

Nízkoenergetický dom  

Na celom svete sa neustále 

zvyšuje záujem o stavbu domov 

s nízkou spotrebou energie. 

Zníţenie spotreby energie umoţní 

majiteľom ušetriť peniaze a zníţi 

mnoţstvo skleníkových plynov 

v atmosfére. Architekti môţu 

pouţívať simuláciu, aby zistili, 

ako pouţitie rôznych stavebných 

prvkov ovplyvní spotrebu energie.  

Simulácia ti umoţní preskúmať, ako rôzne farby strechy ovplyvňujú spotrebu 

energie. Časť slnečného ţiarenia dopadajúceho na strechu sa odrazí, zatiaľ čo iná 

časť ţiarenia je pohltená a ohrieva dom.  

V simulácii dom spotrebúva energiu na vykurovanie a aj na chladenie, aby vo vnútri 

bola príjemná teplota 23 °C, a to bez ohľadu na vonkajšiu teplotu.   

Postupuj podľa nasledujúcich pokynov a dozvieš sa, ako fungujú jednotlivé ovládače 

simulácie: 

1. Kliknutím zmeníš farbu strechy. 

2. Kliknutím zmeníš vonkajšiu teplotu. 

3. Kliknutím na tlačidlo „Spustiť“ si môţeš prezrieť, čo sa stane so spotrebou 

energie. Výsledky sa zobrazia v tabuľke.  

Poznámka: Spotreba energie sa udáva vo watthodinách. Jedna watthodina odpovedá 

príkonu jeden watt po dobu jednej hodiny. 
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Všetky kombinácie farieb strechy a vonkajšej teploty a výsledná spotreba energie: 

Vonkajšia teplota (°C) Farba strechy Spotreba energie (Wh) 

0 Biela 5200 

10 Biela 2870 

20 Biela 450 

30 Biela 1970 

40 Biela 4390 

0 Červená 5160 

10 Červená 2510 

20 Červená 1170 

30 Červená 3050 

40 Červená 5830 

0 Čierna 5140 

10 Čierna 2310 

20 Čierna 1570 

30 Čierna 3650 

40 Čierna  6630 

 

Otázka 1/3 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku pretiahnutím farieb do príslušných políčok a potom 

označ údaje v tabuľke.  

V jednej oblasti s veľmi teplým podnebím, kde vonkajšia teplota často dosahuje viac 

ako 40 °C, sa budú stavať domy. Poţiadali ťa o pomoc pri výbere najvhodnejšej 

farby strechy domu.  

Zoraď tieto tri farby strechy domu od najvyššej spotrebovanej energie zostupne, 

pokiaľ bude vo veľmi horúcom podnebí klimatizovaný na 23 °C.  

 

      V tabuľke označ tri riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  
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Správna odpoveď: správne zoradenie farieb je čierna (najvyššia spotreba energie), 

červená, biela (najniţšia spotreba energie) a tri správne označené riadky sú:  

 

. 

 

Kód otázky CS633Q01 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/4  

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom  z ponuky, označ údaje v tabuľke a svoju 

odpoveď zdôvodni.  

Aký je rozdiel v spotrebe energie domu s bielou strechou a domu s čiernou strechou, 

ak je vonkajšia teplota 10 °C?  

Pri teplote 10 °C dom s bielou strechou spotrebuje viacej/menej energie ako dom 

s čiernou strechou.  

      V tabuľke označ dva riadky s údajmi, ktoré podporujú tvoju odpoveď.  

Vysvetli rozdiel v spotrebe energie a popíš, čo sa deje so slnečným ţiarením pri 

dopade na tieto dve strechy rôznych farieb.  

 

 

Správna odpoveď: správny výber je slovo viacej a správne dva označené riadky sú  

10 Biela 2870 

10 Čierna 2310 

 

Správne zdôvodnenie je, ţe slnečné žiarenie je zdrojom energie alebo tepla a čierna 

strecha absorbuje viac slnečného žiarenia ako biela strecha, čo vedie k rozdielu 

v spotrebe energie potrebnej k vykurovaniu. 

40 Biela 4390 

40 Červená 5830 

40 Čierna  6630 
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Kód otázky CS633Q02 a CS633Q03 

Zručnosť Q02:Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Q03: Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Q02: Procedurálna 

Q03: Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Q02: Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

Q03: Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 

 

Otázka 3/4 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom z ponúk. 

Ako sa podľa simulácie líši spotreba energie domu s červenou strechou od spotreby 

domu s bielou strechou? 

Pri teplotách 10 °C a niţších je spotreba energie domu s červenou strechou 

vyššia/nižšia ako spotreba domu s bielou strechou.  

Od 20 °C vyššie je spotreba energie domu s červenou strechou vyššia/nižšia ako 

spotreba domu s bielou strechou.  

Správna odpoveď: z prvého výberu je správna moţnosť nižšia a z druhého výberu 

je správna moţnosť vyššia.  

Kód otázky CS633Q04 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 
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Otázka 4/4 

Vychádzaj z informácií uvedených nižšie a vykonaj simuláciu k získaniu potrebných 

údajov. Odpovedz na otázku výberom jednej z možností.  

Čo je moţné na základe simulácií pre celý rozsah teplôt a všetky tri farby strechy 

usudzovať o vzťahu medzi vonkajšou teplotou a spotrebou energie?  

o  Pokiaľ vonkajšia teplota rastie, rastie spotreba energie.  

o  Pokiaľ vonkajšia teplota klesá, rastie spotreba energie. 

o  Pokiaľ rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou rastie, rastie spotreba 

energie. 

o  Pokiaľ rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou klesá, rastie spotreba 

energie.  

Správna odpoveď: tretia moţnosť Pokiaľ rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou 

teplotou rastie, rastie spotreba energie. 

Kód otázky CS633Q05 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Prírodné zdroje 

Požadovaná úroveň 

poznania 

Vysoká 

Forma otázky Jednoduchý výber odpovede – vyhodnocované strojovo 

 

MODRÁ ELEKTRÁREŇ 

Prečítaj si úvod. 

Úvod 

V tejto animácií vidíš nový typ elektrárne, ktorú je moţné postaviť v mieste, kde sa 

sladká voda z rieky vlieva do slaného mora. Elektráreň vyuţíva k výrobe elektriny 

rozdielnu koncentráciu soli v dvoch typoch vôd. Sladká voda z rieky je čerpaná 

potrubím do jednej nádrţe. Slaná voda je čerpaná do druhej nádrţe. Tieto dve nádrţe 

sú od seba oddelené membránou, ktorou môţu prechádzať iba molekuly vody.  

Molekuly vody prirodzene prenikajú z nádrţe s nízkou koncentráciou soli do nádrţe 

s vysokou koncentráciou soli. To zväčšuje objem a tlak vody v nádrţí so slanou 

vodou.  

Klikni na lupu  a pozoruj pohyb molekúl vody.  

Voda z nádrţe so slanou vodou má vysoký tlak, preteká potrubím a poháňa turbínu 

vyrábajúcu elektrinu. 
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Klikni na lupu  a pozoruj pohyb molekúl vody.  
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Otázka 1/4 

Preštuduj si text „Modrá elektráreň“. Odpovedz na otázku výberom jednej alebo 

viacerých možností.  

Štyri časti elektrárne boli očíslované. Do časti označenej číslom 1 je vháňaná voda 

z rieky.  

 Nezabudni vybrať jednu alebo viac možností. 

V ktorej časti elektrárne sa môţu neskôr vyskytovať molekuly riečnej vody?  

  časť 2 

  časť 3 

  časť 4 

Správna odpoveď: prvá moţnosť časť 2 a tretia moţnosť časť 4.   

Kód otázky CS639Q01 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy 

a techniky  

Požadovaná úroveň 

poznania 

Nízka 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 2/4 

Klikni na lupu a pozoruj, čo sa deje s molekulami vody a rozpustenou soľou 

v nádržiach. Doplň vety možnosťami z uvedených ponúk.  

Riečna voda má malú koncentráciu soli. Keď molekuly prechádzajú cez membránu, 

koncentrácia soli v nádrţi so sladkou vodou sa znižuje/sa zvyšuje a koncentrácia soli 

v nádrţi so slanou vodou sa znižuje/sa zvyšuje.  

Správna odpoveď: Keď molekuly prechádzajú cez membránu, koncentrácia soli 

v nádrţi so sladkou vodou sa zvyšuje a koncentrácia soli v nádrţi so slanou vodou sa 

znižuje.  
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Kód otázky CS639Q02 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Procedurálna 

Kontext - Téma Globálny – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 3/4 

Preštuduj si text „Modrá elektráreň“. Odpovedz na otázku výberom z ponúk.  

V elektrárni dochádza k niekoľkým premenám energie. K akej premene energie 

dochádza v turbíne a generátore?  

Turbína a generátor premieňajú gravitačnú energie/potenciálnu energiu/kinetickú 

energiu/elektrickú energiu na gravitačnú energie/potenciálnu energiu/kinetickú 

energiu/elektrickú energiu.  

Správna odpoveď: z prvej moţnosti je správny výber kinetickú energiu a z druhej 

moţnosti je správne elektrickú energiu.  

Kód otázky CS639Q04 

Zručnosť Vedecky interpretovať dáta a dôkazy 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Miestny/Národný – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy 

a techniky  

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Komplexná s výberom odpovede – vyhodnocované 

strojovo 

 

Otázka 4/4 

Preštuduj si text „Modrá elektráreň“. Napíš svoju odpoveď na otázku.  

Veľa elektrární vyuţíva ako zdroj energie fosílne palivá, napríklad ropu a uhlie.  

Prečo je takáto nová elektráreň povaţovaná za šetrnejšiu k ţivotnému prostrediu ako 

elektrárne, ktoré vyuţívajú fosílne palivá?  
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Správna odpoveď: by mala zahŕňať, ţe spaľovanie fosílneho rastlinného paliva je 

viac škodlivé pre ţivotné prostredie. Napr.: Elektrárne, ktoré spaľujú uhlie a ropu, 

vypúšťajú škodlivé látky. Pretože nepotrebuje palivo, je možné spustiť elektrárne bez 

poškodenia životného prostredia ťažbou ropy alebo uhlia. Elektrárne využívajúce 

fosílne palivá uvoľňujú skleníkové plyny, ktoré môžu meniť klímu. Nová elektráreň 

iba premiestňuje vodu z rieky do oceánu, čo by sa stalo aj tak.  

Kód otázky CS639Q05 

Zručnosť Vysvetľovať javy vedecky 

Znalosť – Vzdelávacia 

oblasť 

Obsahová – Fyzikálne systémy 

Kontext - Téma Globálny – Ďalšie pozoruhodné oblasti vedy a techniky  

Požadovaná úroveň 

poznania 

Stredná 

Forma otázky Otvorená s tvorbou odpovede – vyhodnocované 

hodnotiteľom 
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3. príloha - Prehľad percentuálnej úspešnosti českých 

ţiakov a priemernej percentuálnej úspešnosti ţiakov krajín 

OECD v prírodovedných otázkach PISA 2015 

 

 Prehľad percentuálnych úspešností v jednotlivých otázkach bol vytvorený 

s pouţitím výsledkov získaných z kompendií zverejnených medzinárodným 

centrom. 

 Poznámka k značeniu:  

CELKOVO ČR predstavuje celkovú priemernú úspešnosť ţiakov Českej 

republiky v danej otázke. 

Chlapci ČR predstavuje celkovú priemernú úspešnosť chlapcov Českej 

republiky v danej otázke. 

Dievčatá ČR predstavuje celkovú priemernú úspešnosť dievčat Českej 

republiky v danej otázke. 

CELKOVO OECD predstavuje celkovú priemernú úspešnosť ţiakov krajín 

OECD v danej otázke. 

Chlapci OECD predstavuje celkovú priemernú úspešnosť chlapcov krajín 

OECD v danej otázke. 

Dievčatá OECD predstavuje celkovú priemernú úspešnosť dievčat krajín 

OECD v danej otázke. 
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Priemerná úspešnosť – Trendové otázky 

Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S131Q02 
Uţitočné 

kmitočty 45,18 43,62 46,81 48,73 47,06 50,55 

S131Q04 
Uţitočné 

kmitočty 31,06 29,70 32,48 28,45 26,89 30,08 

S252Q01 Juţná Rainea 60,18 58,04 62,64 52,78 54,43 51,12 

S252Q02 Juţná Rainea 63,90 63,13 64,78 66,38 64,51 68,25 

S252Q03 Juţná Rainea 57,37 55,95 58,99 54,60 53,12 56,05 

S256Q01 Lyţice 86,86 88,88 84,35 88,81 87,94 89,70 

S268Q01 Riasy 71,21 70,28 72,22 69,36 68,28 70,50 

S268Q02 Riasy 16,65 18,33 14,82 31,59 31,15 32,06 

S268Q06 Riasy 51,52 56,60 45,99 47,37 51,40 43,17 

S269Q01 
Teplota na 

Zemi 32,84 37,22 28,00 46,90 49,76 43,98 

S269Q03 
Teplota na 

Zemi 38,00 41,34 34,30 39,91 42,56 36,05 

S269Q04 
Teplota na 

Zemi 37,06 47,38 25,66 31,30 36,80 25,73 

S304Q01 Voda 36,99 37,00 36,98 36,34 35,87 36,80 

S304Q02 Voda 60,24 62,36 58,01 57,31 60,36 54,15 

S304Q03

a 
Voda 

33,83 31,72 36,04 37,11 36,47 37,77 

S304Q03

b 
Voda 

51,17 53,35 48,89 49,21 49,92 48,43 

S326Q01 Mlieko 41,12 41,89 40,16 50,59 48,58 52,64 

S326Q02 Mlieko 52,58 50,54 55,14 58,67 56,45 60,97 

S326Q03 Mlieko 63,05 63,49 62,50 56,68 56,68 56,67 

S326Q04 Mlieko 32,27 33,49 30,74 25,48 26,31 24,69 

S327Q01 Energia prílivu 55,08 58,61 51,01 51,29 55,75 46,82 

S408Q01 Ovos hluchý 64,40 66,59 61,97 60,11 61,75 58,43 

S408Q03 Ovos hluchý 25,63 28,48 22,49 26,98 25,73 28,27 

S408Q04 Ovos hluchý 59,46 60,66 58,14 51,41 51,23 51,61 

S408Q05 Ovos hluchý 44,14 44,65 43,58 39,10 39,54 38,64 

S413Q06 
Doba 

umelohmotná 40,08 42,15 37,48 34,86 38,73 31,02 

S413Q04 
Doba 

umelohmotná 40,69 42,50 38,41 40,22 42,26 38,17 

S413Q05 
Doba 

umelohmotná 78,25 78,81 77,56 67,29 68,19 66,37 

S415Q07 
Solárne 

kolektory 73,44 71,47 75,62 73,07 71,13 75,16 

S415Q02 
Solárne 

kolektory 72,19 69,74 74,91 75,22 74,37 76,16 

S415Q08 
Solárne 

kolektory 45,95 44,88 47,12 56,86 56,82 56,95 

S416Q01 Mesiac 48,94 45,63 52,46 42,31 42,80 41,78 

S421Q01 Malé a veľké  43,40 41,98 45,04 42,88 44,96 40,83 

S421Q02 Malé a veľké  21,33 22,17 20,37 25,72 26,27 25,16 

S421Q03 Malé a veľké  60,36 63,82 56,36 61,15 68,47 53,62 

S425Q03 
Ostrov 

tučniakov 51,48 51,30 51,70 40,98 41,28 40,69 

S425Q05 
Ostrov 

tučniakov 67,18 68,87 65,04 64,21 63,38 65,05 
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Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S425Q02 
Ostrov 

tučniakov 44,01 47,64 39,43 49,00 51,52 46,41 

S425Q04 
Ostrov 

tučniakov 21,02 21,62 20,25 26,64 25,48 27,82 

S428Q01 
Baktérie v 

mlieku 59,30 61,26 57,20 55,91 58,76 53,00 

S428Q03 
Baktérie v 

mlieku 65,45 65,68 65,21 70,74 70,69 70,88 

S428Q05 
Baktérie v 

mlieku 44,07 44,16 43,98 42,36 42,29 42,51 

S437Q01 
Hasenie 

poţiaru 73,70 79,60 67,54 69,05 71,49 66,53 

S437Q03 
Hasenie 

poţiaru 61,12 63,19 58,96 49,40 51,00 47,75 

S437Q04 
Hasenie 

poţiaru 54,72 60,04 49,17 51,68 55,04 48,23 

S437Q06 
Hasenie 

poţiaru 83,43 85,97 80,78 75,67 76,91 74,38 

S438Q01 Parková zeleň 83,45 81,99 85,01 76,41 74,77 78,17 

S438Q02 Parková zeleň 57,17 56,34 58,07 59,98 57,96 62,12 

S438Q03 Parková zeleň 31,86 33,17 30,44 33,89 32,34 35,50 

S458Q01 Ľadová múmia 8,17 8,74 7,51 12,93 14,47 11,36 

S458Q02 Ľadová múmia 51,92 49,18 55,06 49,74 47,72 51,86 

S465Q01 
Rôzne 

podnebné pásy  

26,29 + 

23,32 

28,36 + 

22,88 

24,11 + 

23,79 

30,87 + 

24,82 

30,05 + 

24,76 

31,73 + 

24,91 

S465Q02 
Rôzne 

podnebné pásy  55,63 55,80 55,44 59,95 58,96 61,03 

S465Q04 
Rôzne 

podnebné pásy  41,35 43,12 39,49 33,16 34,47 31,78 

S466Q01 Lesné poţiare 67,56 68,43 66,59 67,47 66,78 68,21 

S466Q07 Lesné poţiare 69,83 68,72 71,09 68,25 64,63 72,10 

S466Q05 Lesné poţiare 55,68 63,33 46,95 51,63 55,02 48,02 

S476Q01 Operácia srdca 71,54 73,03 69,89 68,51 70,18 66,73 

S476Q02 Operácia srdca 75,81 79,46 71,81 69,49 72,19 66,65 

S476Q03 Operácia srdca 71,01 70,79 71,25 58,88 61,25 56,47 

S478Q01 Antibiotiká 44,39 47,57 40,39 43,24 42,56 43,94 

S478Q02 Antibiotiká 56,63 59,82 52,65 51,10 51,76 50,38 

S478Q03 Antibiotiká 70,09 68,77 71,74 63,62 61,61 65,64 

S495Q01 
Liečba 

oţarovaním 47,85 47,78 47,92 40,05 37,14 43,03 

S495Q02 
Liečba 

oţarovaním 61,37 63,21 59,36 59,16 62,12 56,09 

S495Q03 
Liečba 

oţarovaním 40,15 46,84 32,91 36,21 36,91 35,42 

S495Q04 
Liečba 

oţarovaním 38,83 34,38 43,67 36,12 35,19 37,08 

S498Q02 
Pokus s 

trávením  43,09 46,18 39,25 40,54 42,54 38,48 

S498Q03 
Pokus s 

trávením  41,70 44,81 37,80 38,30 39,01 37,55 

S498Q04 
Pokus s 

trávením  

35,75 + 

11,45 

33,43 + 

9,15 

38,67 + 

14,34 51,45 + 8,29 

48,49 + 

8,60 

54,49 + 

8,00 

S510Q01 
Magneticky 

nadnášaný vlak 49,98 51,15 48,75 47,96 51,49 44,33 

S510Q04 
Magneticky 

nadnášaný vlak 45,34 48,77 41,76 40,02 43,29 36,70 
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Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S514Q02 

Zástavba a 

prírodná 

katastrofa 78,07 77,04 79,17 77,91 78,62 77,23 

S514Q03 

Zástavba a 

prírodná 

katastrofa 54,08 53,72 54,47 40,23 41,64 38,82 

S514Q04 

Zástavba a 

prírodná 

katastrofa 59,42 60,27 58,52 53,01 52,08 54,03 

S519Q01 Airbagy  
15,18 + 

24,08 

13,99 + 

27,16 

16,48 + 

20,68 

24,33 + 

20,39 

21,71 + 

22,02 

26,99 + 

18,76 

S519Q02 Airbagy 56,52 58,75 54,06 49,18 49,81 48,56 

S519Q03 Airbagy 27,32 25,75 29,05 26,23 25,43 27,03 

S521Q02 
Varenie v 

prírode 51,11 58,75 42,68 53,21 56,44 49,85 

S521Q06 
Varenie v 

prírode 93,08 93,36 92,77 88,67 87,34 90,04 

S524Q06 
Výroba 

penicilínu 72,10 72,87 71,29 64,32 63,84 64,81 

S524Q07 
Výroba 

penicilínu 28,33 30,14 26,44 35,93 36,82 35,03 

S527Q01 
Vyhynutie 

dinosaurov 17,14 21,69 12,07 13,53 15,17 11,87 

S527Q03 
Vyhynutie 

dinosaurov 51,57 57,45 45,06 54,21 55,72 52,64 

S527Q04 
Vyhynutie 

dinosaurov 57,96 61,75 53,78 52,85 55,14 50,48 

 

Poznámka: Riadky, ktorých bunky obsahujú súčty percentuálnych úspešností 

predstavujú súčet percentuálnych ziskov za „úplne správne odpovede“ + „čiastočne 

správne odpovede“.  
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Priemerná úspešnosť – Nové klasické otázky 

Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S601Q01 

Trvalo 

udrţateľný 

chov rýb 3,99 4,46 3,48 6,28 7,12 5,42 

S601Q02 

Trvalo 

udrţateľný 

chov rýb 61,44 56,85 66,31 65,26 62,53 68,09 

S601Q04 

Trvalo 

udrţateľný 

chov rýb 31,84 34,29 29,25 36,29 36,20 36,37 

S602Q01 

Efekt 

mestského 

tepelného 

ostrova 78,73 79,07 78,38 79,03 78,28 79,86 

S602Q02 

Efekt 

mestského 

tepelného 

ostrova 35,48 32,25 38,75 32,26 31,59 32,99 

S602Q03 

Efekt 

mestského 

tepelného 

ostrova 27,34 29,85 24,77 24,80 27,24 22,28 

S602Q04 

Efekt 

mestského 

tepelného 

ostrova 67,46 65,26 69,72 68,42 66,93 69,98 

S603Q01 Slony a akácie 73,92 74,19 73,65 72,60 70,76 74,50 

S603Q02 Slony a akácie 33,73 30,91 36,59 34,44 32,35 36,59 

S603Q03 Slony a akácie 69,29 69,21 69,37 65,96 65,59 66,34 

S603Q04 Slony a akácie 53,06 54,49 51,62 54,24 54,77 53,70 

S603Q05 Slony a akácie 54,40 56,50 52,28 55,41 54,96 55,92 

S604Q02 Voda z hmly 39,18 36,47 41,89 43,71 43,73 43,70 

S604Q04 Voda z hmly 25,04 23,29 26,78 26,89 25,03 28,80 

S605Q01 
Geotermálna 

energia 49,72 50,96 48,42 41,74 43,08 40,38 

S605Q02 
Geotermálna 

energia 33,14 36,10 30,02 31,94 35,28 28,53 

S605Q03 
Geotermálna 

energia 49,59 54,32 44,58 51,11 52,90 49,28 

S605Q04 
Geotermálna 

energia 

37,36 + 

31,64 

40,23 + 

32,04 

34,33 + 

31,22 

33,83 + 

20,78 

34,75 + 

22,91 

32,94 + 

18,61 

S607Q01 
Vtáky a 

húsenice 75,94 77,50 74,32 82,17 82,83 81,50 

S607Q02 
Vtáky a 

húsenice 37,28 39,23 35,24 47,72 52,05 45,37 

S607Q03 
Vtáky a 

húsenice 

34,34 + 

24,98 

 32,58+ 

25,49 

36,18 + 

24,44  

 32,38 + 

19,20  

31,07 + 

20,31 

33,71 + 

18,08 

S608Q01 Amonity 36,77 39,19 34,24 34,78 36,60 32,96 

S608Q02 Amonity 66,51 65,89 67,15 60,30 59,29 61,37 

S608Q03 Amonity 34,68 39,77 29,36 42,51 45,67 39,25 

S608Q04 Amonity 37,51 32,70 42,54 47,05 45,43 48,72 

S610Q01 

Mozog 

ovládaný 

robotmi 27,65 31,97 23,11 28,10 29,08 27,13 
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Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S610Q02 

Mozog 

ovládaný 

robotmi 

 

 

79,22 

 

 

81,35 

 

 

76,96 

 

 

82,93 

 

 

82,26 

 

 

83,62 

 

 

S610Q04 

Mozog 

ovládaný 

robotmi 

 

 

46,54 

 

 

45,79 

 

 

47,32 

 

 

48,72 

 

 

48,23 

 

 

49,24 

S620Q01 Tornáda 82,94 84,26 81,65 81,07 80,79 81,37 

S620Q02 Tornáda 35,93 36,36 35,50 36,50 37,67 35,28 

S620Q04 Tornáda 26,22 25,36 27,07 34,72 32,39 37,11 

S625Q01 

Prírodné 

poţiare a 

poţiarne 

trojuholníky 42,09 41,47 42,70 44,26 44,69 43,82 

S625Q02 

Prírodné 

poţiare a 

poţiarne 

trojuholníky 69,15 71,08 67,23 61,86 66,37 57,25 

S625Q03 

Prírodné 

poţiare a 

poţiarne 

trojuholníky 65,06 66,51 63,63 56,46 56,65 56,25 

S626Q01 

Hluk pod 

morskou 

hladinou 62,45 68,61 55,95 59,79 63,83 55,62 

S626Q02 

Hluk pod 

morskou 

hladinou 44,96 45,22 44,68 50,74 50,65 50,83 

S626Q03 

Hluk pod 

morskou 

hladinou 65,79 64,23 67,43 66,00 67,01 64,97 

S626Q04 

Hluk pod 

morskou 

hladinou 36,12 32,95 39,47 53,04 50,46 55,77 

S627Q01 
Automobilové 

pneumatiky 41,55 49,27 33,81 42,20 46,11 38,26 

S627Q03 
Automobilové 

pneumatiky 75,17 76,86 73,47 74,73 74,14 75,34 

S627Q04 
Automobilové 

pneumatiky 58,20 56,29 60,13 61,66 59,63 63,73 

S629Q01 Solárny varič 
49,05 + 

13,73 

51,42 + 

15,70 

46,46 + 

11,58 

47,32 + 

21,07 

48,45 + 

21,96 

46,15 + 

20,17 

S629Q02 Solárny varič 47,54 55,58 38,82 41,77 46,59 36,89 

S629Q03 Solárny varič 48,91 47,18 50,80 54,69 51,90 57,52 

S629Q04 Solárny varič 46,48 49,13 43,59 54,66 53,36 55,95 

S637Q01 
Štúdium 

svahov 55,33 55,79 54,84 52,31 50,22 54,48 

S637Q02 
Štúdium 

svahov 2,80 + 17,94 

2,64 + 

18,20 

2,98 + 

17,67 3,46 + 22,62 

3,36 + 

22,31 

3,56 + 

22,92 

S637Q05 
Štúdium 

svahov 32,08 33,94 30,11 34,86 35,00 34,73 

S638Q01 Ropné škvrny 52,90 55,47 50,39 51,80 54,32 49,22 

S638Q02 Ropné škvrny 81,28 80,80 81,75 74,51 75,24 72,77 

S638Q04 Ropné škvrny 13,18 12,28 14,06 29,76 27,62 31,99 

S638Q05 Ropné škvrny 34,59 36,47 32,75 32,49 33,46 31,53 

S641Q01 
Meteoroidy a 

krátery 69,27 75,18 63,03 58,26 62,67 53,77 
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Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

 

S641Q02 

 

Meteoroidy a 

krátery 

 

74,59 

 

76,63 

 

72,44 

 

67,84 

 

70,53 

 

65,11 

S641Q03 
Meteoroidy a 

krátery 93,28 91,82 94,81 89,83 89,24 90,45 

S641Q04 
Meteoroidy a 

krátery 77,64 82,05 72,99 70,69 72,42 68,91 

S645Q01 

Oxid uhličitý v 

zemskej 

atmosfére 

46,20 + 

23,67 

44,54 + 

26,40 

47,86 + 

20,93 

42,25 + 

21,33 

40,90 + 

23,37 

43,63 + 

19,22 

S645Q03 

Oxid uhličitý v 

zemskej 

atmosfére 40,07 43,38 36,73 54,88 55,86 53,89 

S645Q04 

Oxid uhličitý v 

zemskej 

atmosfére 49,94 51,51 48,34 52,12 53,63 50,55 

S645Q05 

Oxid uhličitý v 

zemskej 

atmosfére 15,57 21,14 9,90 23,79 26,70 20,74 

S648Q01 
Obývateľná 

zóna 26,99 30,53 23,10 35,75 36,08 35,40 

S648Q02 
Obývateľná 

zóna 45,45 48,04 42,63 39,75 43,16 36,26 

S648Q03 
Obývateľná 

zóna 56,76 62,74 50,24 57,54 59,18 55,84 

S648Q05 
Obývateľná 

zóna 24,20 26,74 21,41 28,94 28,66 29,23 

S649Q01 
Meteorologický 

balón 38,78 43,31 34,37 26,84 30,36 23,24 

S649Q02 
Meteorologický 

balón 20,80 28,61 13,19 13,79 17,62 9,84 

S649Q03 
Meteorologický 

balón 30,45 34,15 26,84 30,19 32,96 27,34 

S649Q04 
Meteorologický 

balón 55,36 57,49 53,28 45,68 49,76 41,52 

S656Q01 
Migrácia 

vtákov 57,53 55,90 59,27 57,84 56,53 59,13 

S656Q02 
Migrácia 

vtákov 14,56 16,96 12,20 33,08 32,60 33,55 

S656Q04 
Migrácia 

vtákov 48,45 50,47 46,30 40,32 40,12 40,51 

S657Q01 Invazívny druh 79,77 79,73 79,82 70,40 71,90 68,87 

S657Q02 Invazívny druh 35,88 37,91 33,88 37,27 38,73 35,76 

S657Q03 Invazívny druh 48,60 50,21 46,95 46,80 47,03 46,58 

S657Q04 Invazívny druh 16,83 + 4,43 

+ 19,30 

19,04 + 

3,88  

+ 20,32 

14,55 + 

4,98  

+ 18,26 

12,50 + 

13,60  

+ 8,77 

12,27 + 

13,13  

+ 8,74 

12,76 + 

14,11  

+ 8,81 

  

Poznámka: Riadky, ktorých bunky obsahujú súčty percentuálnych úspešností 

predstavujú súčet percentuálnych ziskov za „úplne správne odpovede“ + „čiastočne 

správne odpovede“ (v prípade poslednej otázky S657Q04 ide o súčet „úplne správne 

odpovede“ + „čiastočne správne odpovede“ + „čiastočne správne odpovede“).  
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Priemerná úspešnosť – Nové interaktívne otázky 

Kód 

otázky 
Názov úlohy 

 

CELKOVO 

ČR [%] 

 

Chlapci 

ČR [%] 

 

Dievčatá 

ČR [%] 

 

CELKOVO 

OECD [%] 

 

Chlapci 

OECD 

[%] 

 

Dievčatá 

OECD 

[%] 

S615Q01 

Ako 

porozumieť 

cunami  87,06 87,77 86,36 81,14 81,88 80,38 

S615Q02 

Ako 

porozumieť 

cunami 41,20 40,73 41,67 42,85 40,75 45,05 

S615Q05 

Ako 

porozumieť 

cunami 18,01 16,52 19,50 17,76 17,48 18,04 

S615Q07 

Ako 

porozumieť 

cunami 35,50 34,06 36,93 30,37 30,76 29,98 

S634Q01 
Očkovanie a 

šírenie chorôb 17,48 19,88 15,13 18,87 21,27 16,43 

S634Q02 
Očkovanie a 

šírenie chorôb 

17,11 + 

36,73 

18,14 + 

35,22 

16,11 + 

38,20 

16,22 + 

33,70 

16,91 + 

33,14 

15,50 + 

34,26 

S634Q03 
Očkovanie a 

šírenie chorôb 16,53 18,88 14,23 18,72 20,37 17,03 

S634Q04 
Očkovanie a 

šírenie chorôb 52,32 54,43 50,26 49,67 50,69 48,63 

S634Q05 
Očkovanie a 

šírenie chorôb 8,68 11,42 5,99 12,08 14,56 9,53 

S635Q01 
Zachráňme 

ryby 

21,28 + 

43,33 

17,88 + 

51,37 

24,71 + 

35,23 

33,23 + 

34,31 

32,33 + 

37,67 

34,17 + 

30,92 

S635Q02 
Zachráňme 

ryby 68,81 69,41 68,20 67,99 67,84 68,18 

S635Q03 
Zachráňme 

ryby 32,49 36,22 28,74 39,56 41,13 37,95 

S635Q04 
Zachráňme 

ryby 

31,68 + 

34,20 

35,11 + 

32,52 

28,23 + 

35,89 

27,85 + 

34,58 

28,07 + 

36,69 

27,63 + 

32,43 

S635Q05 
Zachráňme 

ryby 6,88 + 11,58 

6,72 + 

14,04 

7,04 + 

9,11 10,95 + 9,84 

11,60 + 

10,44 

10,31 + 

9,24 

S643Q01 
Porovnanie 

ţiaroviek 68,46 71,11 65,63 69,85 70,80 68,88 

S643Q02 
Porovnanie 

ţiaroviek 56,36 56,20 56,53 56,10 55,35 56,85 

S643Q03 
Porovnanie 

ţiaroviek 32,03 41,74 21,64 30,87 34,90 26,77 

S643Q04 
Porovnanie 

ţiaroviek 29,26 30,90 27,50 27,94 28,35 27,52 

S643Q05 
Porovnanie 

ţiaroviek 18,91 18,57 19,28 23,39 21,30 25,51 

S646Q01 Nanočastice 79,48 78,13 80,88 80,19 79,39 81,01 

S646Q02 Nanočastice 52,18 51,13 53,28 50,47 50,40 50,56 

S646Q03 Nanočastice 72,81 72,06 73,58 69,90 69,77 70,05 

S646Q04 Nanočastice 17,81 18,30 17,31 26,16 25,88 26,47 

S646Q05 Nanočastice 6,94 7,07 6,81 12,75 12,55 12,96 

 

Poznámka: Riadky, ktorých bunky obsahujú súčty percentuálnych úspešností 

predstavujú súčet percentuálnych ziskov za „úplne správne odpovede“ + „čiastočne 

správne odpovede“. 

 


