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ÚVOD 5

Úvod
V roku 2000 sa na objednávku Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

(OECD) prv˘krát uskutoãnila v 32 krajinách medzinárodná ‰túdia PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) s cieºom zistiÈ, ako sú mladí ºudia pripravení na Ïivot. Autori ‰túdie
zvolili ako vzorku populáciu 15-roãn˘ch Ïiakov, keìÏe v tomto veku sa vo väã‰ine krajín OECD
konãí povinná ‰kolská dochádzka. Slovensko v tom ãase e‰te nebolo ãlenom OECD, a tak sa v˘s-
kumu nezúãastnilo. Pri tvorbe úloh vychádzali autori z otázok a problémov, ktoré ãlovek rie‰i
v reálnom svete, nie v tom virtuálnom – uãebnicovom. PISA úlohy nevychádzajú z osnov a ani
nezisÈujú, ako Ïiaci v jednotliv˘ch krajinách ovládajú uãebnú látku. Îiaci sa v ‰kole nemôÏu na-
uãiÈ v‰etko, ão budú v dospelosti potrebovaÈ, musia v‰ak získaÈ schopnosÈ efektívne sa uãiÈ. Na
to potrebujú základy, ktoré im dáva ãitateºská gramotnosÈ (ÈaÏisko ‰túdie PISA 2000 a opäÈ 
v roku 2009), matematická gramotnosÈ (ÈaÏisko ‰túdie PISA 2003), prírodovedná gramotnosÈ
(ÈaÏisko ‰túdie PISA 2006), schopnosÈ organizovaÈ svoje uãenie a prekonávaÈ prekáÏky. Tvor-
covia v˘skumu preto pre Ïiakov pripravili úlohy, ktoré vyÏadovali tvorivé získavanie a vyuÏíva-
nie informácií, samostatnosÈ, schopnosÈ komunikovaÈ a rie‰iÈ problémy. 

V roku 2003 sa PISA uskutoãnila v 46 krajinách sveta a v apríli 2003 sa do ‰tú-
die prv˘krát zapojilo takmer 7500 15-roãn˘ch Ïiakov z 282 ‰kôl v‰etk˘ch typov a zo v‰etk˘ch re-
giónov Slovenska. (Pre úplnosÈ treba uviesÈ, Ïe pilotné testovanie, ktorého cieºom bolo overiÈ
pouÏívané nástroje – úlohy, testy, dotazníky, zachytiÈ v‰etky typy Ïiackych odpovedí a zdoko-
naliÈ pokyny na ich hodnotenie, sa uskutoãnilo o rok skôr. Zúãastnilo sa ho 1800 Ïiakov, z toho
600 rie‰ilo testy v maìarskom jazyku.) Tento reprezentatívny a stratifikovan˘ v˘ber na‰ich ‰ko-
lákov nám umoÏÀuje zov‰eobecniÈ získané v˘sledky na cel˘ ná‰ vzdelávací systém a tak ho po-
rovnaÈ s v˘sledkami ostatn˘ch zúãastnen˘ch krajín. DôleÏit˘m zdrojom informácií o na‰om ‰kol-
skom systéme a najmä jeho pozadí sú aj údaje získané prostredníctvom ‰kolsk˘ch dotazníkov.

Táto správa je venovaná matematickej gramotnosti a miere, v akej je rozvinutá 
u na‰ich Ïiakov. Matematická gramotnosÈ v ‰túdii OECD PISA nesleduje len ovládanie základ-
n˘ch matematick˘ch vedomostí a zruãností na istej minimálnej úrovni, ale zah⁄Àa pouÏívanie
matematiky v rôznych situáciách, s ktor˘mi sa Ïiaci môÏu stretnúÈ v beÏnom Ïivote. 

Správa sa podrobne zaoberá pojmom matematická gramotnosÈ a jej oblasÈami,
rámcom v˘skumu a charakteristikou úloh, ktoré na jej hodnotenie pouÏila. Príloha A tejto sprá-
vy obsahuje v‰etky úlohy, ktoré boli uvoºnené na publikovanie. V texte sa na ne odvolávame
kódmi, pod ktor˘mi boli oznaãené v priebehu testovania. Toto oznaãenie umoÏÀuje ºahkú orien-
táciu a vyhºadanie konkrétnej otázky v in˘ch publikáciách, napríklad zbierke úloh PISA mate-
matika – Úlohy 2003, kde sú k  úlohám uvedené aj rie‰enia a pokyny na ich hodnotenie. Ostatné
úlohy ostávajú utajené pre pouÏitie v nasledujúcich cykloch v˘skumu. ëal‰ia ãasÈ správy sa ve-
nuje porovnaniu súboru úloh pouÏit˘ch v ‰túdii OECD PISA 2003 s obsahom a cieºmi vyuão-
vania matematiky v na‰ich základn˘ch ‰kolách vyjadren˘ch v na‰ich základn˘ch pedagogick˘ch
dokumentoch (uãebné osnovy, vzdelávacie ‰tandardy) a uãebnice. Prehºad v˘sledkov tohto po-
rovnania je zaraden˘ v Prílohe B tejto správy. Nasleduje zoznámenie so spôsobom vyhodnote-
nia a prezentácie v˘sledkov, prehºad v˘sledkov a interpretácia najzávaÏnej‰ích zistení. 
Záver správy tvoria odporúãania na zlep‰enie matematickej gramotnosti a niekoºko problémov,
ktoré treba ìalej rie‰iÈ. UkáÏka ãasti vzdelávacieho ‰tandardu k téme ‰tatistika v Prílohe C je
jedn˘m z v˘sledkov práce na príprave tejto správy a ilustrácia práce na obsahu vzdelávania,
ktorá nás ãaká.

Paulína Kor‰Àáková, PhD., Národná koordinátorka ‰túdie 
OECD PISA v Slovenskej republike
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RÁMEC ŠTÚDIE PISA
A JEDNOTLIVÉ ÚROVNE MATEMATICKEJ 

GRAMOTNOSTI

Rastúca úloha vedy, matematiky a technológií v modernom Ïivote v stále väã‰ej miere vy-
Ïaduje, aby v‰etci dospelí, teda nielen tí, ktorí sa usilujú o vedeckú kariéru, boli matema-
ticky, prírodovedne a technologicky gramotní.

Cieºom medzinárodnej ‰túdie OECD PISA je zistiÈ, ako z tohto pohºadu
vzdelávací systém úãastníckych krajín pripravil 15-roãn˘ch Ïiakov na kon‰truktívnu úlohu
obãana v spoloãnosti. 

Ak uvaÏujeme o v˘zname matematiky pre jednotlivca, musíme uváÏiÈ nielen
mieru jeho matematick˘ch vedomostí a chápania, ale aj mieru jeho schopnosti aktivizovaÈ
svoje matematické kompetencie na rie‰enie problémov, s ktor˘mi sa v Ïivote stretne. PISA
preto predkladá Ïiakom problémy zväã‰a zasadené do tak˘ch situácií reálneho Ïivota, kde
pouÏitie matematiky predstavuje skutoãn˘ prínos pri hºadaní rie‰enia. Cieºom ‰túdie OECD
PISA je odhadnúÈ mieru, do akej Ïiaci pri rie‰ení tak˘chto úloh dokáÏu aktivovaÈ svoje ma-
tematické vedomosti a kompetencie potrebné na úspe‰né vyrie‰enie problému.

Tento prístup k matematike kontrastuje s tradiãn˘m chápaním ‰kolskej ma-
tematiky, ktoré je spravidla uÏ‰ie. V ‰kole sa matematick˘ obsah zväã‰a uãí a hodnotí pro-
striedkami, z ktor˘ch je odstránen˘ autentick˘ kontext, napr.: Ïiakom sa ukáÏe, ako sa rie‰i
ist˘ typ rovnice, a potom majú za úlohu vyrie‰iÈ takúto rovnicu; uãia sa o geometrick˘ch
vlastnostiach a vzÈahoch a dostanú za úlohu dokázaÈ nejaké geometrické tvrdenie, atì.
Potom, ão sa nauãili príslu‰né pojmy a zruãnosti, sa spravidla Ïiaci stretnú s vymyslen˘mi
matematick˘mi úlohami zameran˘mi práve na pouÏitie príslu‰nej vedomosti. Na úlohu 
a potrebu matematiky v reálnom svete zostáva pri tomto prístupe len mal˘ priestor. 

V mnoh˘ch situáciách a problémoch reálneho Ïivota nie je na prv˘ pohºad
zrejmé, Ïe by pouÏitie matematick˘ch vedomostí mohlo byÈ uÏitoãné pri ich rie‰ení. Jed-
notlivec musí preloÏiÈ situáciu alebo problém do podoby, v ktorej sa ukáÏe dôleÏitosÈ a uÏi-
toãnosÈ matematiky. Ak Ïiaci nemajú cvik v takomto procese, potenciálna schopnosÈ mate-
matiky pomôcÈ im pri rie‰ení problémov, s ktor˘mi sa stretnú, nemusí byÈ plne realizovaná.
PISA sa snaÏí podnietiÈ vyuãovanie matematiky, ktoré bude klásÈ dôraz na procesy spoje-
né s rie‰ením problémov v kontexte reálneho Ïivota, bude Ïiakov uãiÈ transformovaÈ tieto
problémy do podoby vhodnej pre pouÏitie matematického prístupu, pouÏiÈ relevantnú ma-
tematickú vedomosÈ na rie‰enie problému a vyhodnotiÈ rie‰enie v originálnom kontexte
problému. Takíto Ïiaci budú oveºa lep‰ie vybavení na pouÏitie svojich matematick˘ch ve-
domostí a zruãností poãas svojho Ïivota. Budú matematicky gramotní.
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Matematická gramotnosÈ v zmysle OECD PISA sa teda sústreìuje na schopnosÈ 15-roã-
n˘ch Ïiakov pouÏiÈ svoje matematické poznatky pri ujasnení si problémov reálneho sveta 
a pri realizácii úloh vypl˘vajúcich z rie‰enia tak˘chto problémov. Jej definícia znie:

Matematická gramotnosÈ je schopnosÈ jedinca rozpoznaÈ a pochopiÈ úlohu matematiky vo
svete, robiÈ zdôvodnené hodnotenia, pouÏívaÈ matematiku a zaoberaÈ sa Àou spôsobmi, kto-
ré zodpovedajú potrebám Ïivota kon‰truktívneho, zaujatého a rozm˘‰ºajúceho obãana. 

Niekoºko vysvetºujúcich poznámok k tejto definícii:

Termín matematická gramotnosÈ má zdôrazÀovaÈ pouÏitie matematick˘ch vedomostí 
v mnoÏstve rozliãn˘ch situácií rôznymi spôsobmi. SchopnosÈ pouÏiÈ matematické poznatky,
samozrejme, vyÏaduje isté mnoÏstvo základn˘ch matematick˘ch vedomostí a zruãností; tie 
tvoria ãasÈ uvedenej definície gramotnosti. NemoÏno ju ale redukovaÈ len na znalosÈ mate-
matickej terminológie, faktov a procedúr, zruãností vo vykonávaní ist˘ch operácií a rea-
lizácii urãit˘ch postupov (i keì bez uveden˘ch súãastí nie je samozrejme mysliteºná).
Matematická gramotnosÈ zah⁄Àa tvorivú kombináciu t˘chto prvkov ako odpoveì na poÏia-
davky vytvorené vonkaj‰ou situáciou.

PouÏívanie matematiky v sebe spolu s úãelov˘m pouÏitím matematiky v uÏ‰om zmys-
le zah⁄Àa aj pripravenosÈ pre ìal‰ie ‰túdium a estetické, resp. rekreaãné prvky matematiky.

Îivotom jednotlivca v tejto definícii rozumieme osobn˘ Ïivot a zamestnanie rovnako
ako Ïivot obãana v spoloãnosti.

Kºúãovou schopnosÈou v zmysle uvedenej definície je schopnosÈ pouÏiÈ matematiku pri na-
stolení, formulovaní, rie‰ení a interpretácii problémov v rôznych situáciách a kontextoch.
Tieto kontexty siahajú od ãisto matematick˘ch aÏ po také, v ktor˘ch sa nevyskytuje alebo
nie je zrejmá Ïiadna matematická ‰truktúra – teda pri formulácii, resp. rie‰ení problému je
potrebné takúto ‰truktúru zaviesÈ. Treba si teda znova uvedomiÈ, Ïe definícia nesleduje len
znalosÈ matematiky na istej minimálnej úrovni, je v nej zahrnuté aj pouÏívanie matematiky
v situáciách siahajúcich od kaÏdodenn˘ch po nezvyãajné, od jednoduch˘ch po zloÏité.

TRI SÚČASTI MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI

Pri podrobnej‰om opise matematickej gramotnosti, ktorú skúma ‰túdia OECD PISA, roz-
lí‰ime tri zloÏky:

• situácie alebo kontexty, do ktor˘ch sú problémy umiestnené,
• matematick˘ obsah,
• kompetencie (schopnosti), ktoré treba aktivovaÈ pre také prepojenie reálneho sve-

ta (v ktorom sa problémy vyskytujú) s matematikou, ktoré povedie k rie‰eniu da-
ného problému.

Tieto tri súãasti sú rozliãnej povahy. Situácie a kontexty definujú problém reálneho sveta;
matematick˘ obsah, resp. nástroje reflektujú spôsob, ak˘m sa na tento reálny svet pozerá-
me okuliarmi matematiky. Jadrom matematickej gramotnosti sú v‰ak kompetencie. Îiak
môÏe problém úspe‰ne vyrie‰iÈ len vtedy, ak disponuje ist˘mi kompetenciami. SúãasÈou



hodnotenia matematickej gramotnosti je teda hodnotenie miery matematick˘ch kompe-
tencií, ktoré vie Ïiak úãinne pouÏiÈ v problémov˘ch situáciách.

Teraz popí‰eme tieto tri zloÏky detailnej‰ie.

Situácie (kontexty)

Ukazuje sa, Ïe pri rie‰ení problémov nástrojmi matematiky, v˘ber matematick˘ch metód 
a reprezentácií ãasto závisí na situáciách, v rámci ktor˘ch sú problémy nastolené. 

Kontext úlohy tu chápeme ako jej ‰peciálne umiestnenie v situácii, sú v Àom
zahrnuté v‰etky podrobnosti pouÏité pri formulácii problému. ·túdia OECD PISA kladie
dôraz na úlohy, s ktor˘mi sa moÏno stretnúÈ v ist˘ch situáciách reálneho sveta. Kontext
t˘chto úloh je pre pouÏitie matematiky prirodzen˘, ovplyvÀuje rie‰enie úlohy a jeho inter-
pretáciu (na rozdiel od úloh vyskytujúcich sa spravidla v ‰kolsk˘ch uãebniciach, kde hlav-
n˘m cieºom je skôr precviãenie matematického uãiva neÏ pouÏitie matematiky na rie‰enie
reálneho problému).

To nevyluãuje úlohy s hypotetick˘m kontextom; ak obsahujú niektoré reálne
prvky, nie sú priveºmi vzdialené od situácie reálneho sveta a pouÏitie matematiky pri rie‰e-
ní problému v tomto kontexte je prirodzené. Príkladom problému s hypotetick˘m nemate-
matick˘m kontextom je nasledujúca úloha:

Bolo by moÏné zaviesÈ mincov˘ systém zaloÏen˘ len na hodnotách 3 a 5? Presnej‰ie, aké ob-
nosy by bolo moÏné platiÈ len pouÏitím mincí hodnoty 3 a 5? Bol by tento systém vhodn˘?

Hodnota tohto problému nevypl˘va primárne z jeho väzby na reálny svet, ale zo skutoã-
nosti, Ïe je matematicky zaujímav˘ a vyÏaduje kompetencie súvisiace s matematickou gra-
motnosÈou. PouÏitie matematiky pri vysvetºovaní hypotetick˘ch scenárov a vy‰etrovaní
moÏn˘ch systémov alebo situácií (hoci v skutoãnosti nepravdepodobn˘ch), patrí k najsilnej-
‰ím rysom matematiky. Tento problém patrí v pouÏitej klasifikácii situácií do skupiny veda.

V úlohách ‰túdie OECD PISA sa pouÏívajú ‰tyri skupiny situácií: osobn˘ Ïivot; ‰kola, 
zamestnanie a voºn˘ ãas; spoloãnosÈ; veda. Tieto ‰tyri situácie sa lí‰ia v dvoch dôleÏit˘ch
stránkach. Prvou je „vzdialenosÈ“ medzi Ïiakom a situáciou.  Osobné situácie sú Ïiakovi
najbliÏ‰ie, naopak vedecké situácie sú spravidla najabstraktnej‰ie, a teda reprezentujú naj-
väã‰iu vzdialenosÈ medzi Ïiakom a situáciou. Hodnotenie PISA predpokladá, Ïe Ïiaci by
mali byÈ schopní narábaÈ s rôznymi situáciami, blízkymi aj vzdialen˘mi od ich bezprostred-
ného Ïivota. Druh˘ rozdiel je v tom, nakoºko zrejm˘ je matematick˘ charakter situácie. Ist˘
mal˘ poãet úloh pouÏit˘ch v testovaní PISA sa vzÈahuje len na matematické objekty, sym-
boly alebo ‰truktúry a nezmieÀuje sa o veciach mimo sveta matematiky. Súbor testovacích
úloh PISA v‰ak rovnako obsahuje aj problémy, s ktor˘mi sa Ïiaci môÏu stretnúÈ vo svojom
Ïivote a kde matematické prvky nie sú obsiahnuté explicitne. Hodnotenie teda testuje mie-
ru, do akej je Ïiak schopn˘ identifikovaÈ matematické ãrty problému, ktor˘ je formulovan˘ 
v nematematickom kontexte, vie aktivovaÈ svoje matematické vedomosti na skúmanie a rie-
‰enie tohto problému a porozumieÈ nájdenému rie‰eniu v kontexte alebo situácii, v ktorej
bol problém formulovan˘.

8 RÁMEC ŠTÚDIE PISA A JEDNOTLIVÉ ÚROVNE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI
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Matematický obsah

Javy reálneho sveta sa zriedka vyskytujú v takej podobe a takom kontexte, ktoré by umoÏ-
Àovali ich pochopenie a rie‰enie pouÏitím len znalostí z jednej ‰pecializovanej oblasti 
matematiky (ak˘mi sú napr. aritmetika, algebra, geometria).  Pre potreby skúmania mate-
matickej gramotnosti v ‰túdii OECD PISA sa vychádzalo z potreby zvoliÈ ãlenenie re‰pek-
tujúce historick˘ v˘voj matematiky, umoÏÀujúce dostatoãnú rozmanitosÈ a hæbku a súãasne
dostatoãne kore‰pondujúce s tradiãn˘m ãlenením matematick˘ch disciplín pouÏívan˘m 
v osnovách matematiky. 

Z uveden˘ch príãin sa pouÏilo ãlenenie na tieto ‰tyri oblasti:
• kvantita,
• priestor a tvar,
• zmena, vzÈahy a závislosÈ,
• náhodnosÈ.

KaÏdú z t˘chto oblastí moÏno chápaÈ ako nosnú my‰lienku, ktorá reprezentuje ist˘ uhol 
pohºadu, má svoje jadro (ak˘si gravitaãn˘ stred) a jej ist˘m spôsobom „rozmazané“ vyme-
dzenie pripú‰Èa prienik s ostatn˘mi uveden˘mi oblasÈami. 

OblasÈ kvantita zah⁄Àa numerické javy ako aj kvantitatívne vzÈahy a modely.
VzÈahuje sa na pochopenie relatívnej veºkosti, pouÏitie ãísel na reprezentáciu veliãín, 
poãtov a mier. Patrí sem aj kvantitatívne dôvodenie, ktoré zah⁄Àa zmysel pre ãísla, repre-
zentáciu ãísel, pochopenie v˘znamu operácií, poãítanie z hlavy a odhady. Z uãiva ‰kolskej
matematiky má táto oblasÈ najbliÏ‰ie k aritmetike.

OblasÈ priestor a tvar sa vzÈahuje na priestorové a geometrické javy a vzÈahy,
z osnov ‰kolskej matematiky je k nej najbliÏ‰ie uãivo geometrie. 

OblasÈ zmena, vzÈahy a závislosÈ zah⁄Àa matematické prejavy zmeny ako aj
funkãné vzÈahy a závislosti medzi premenn˘mi; z uãiva ‰kolskej matematiky má úzky vzÈah
k algebre. Patria sem matematické vzÈahy v podobe rovníc alebo nerovníc, ale aj vzÈahy
v‰eobecnej‰ej povahy (napr. ekvivalencia, deliteºnosÈ, inklúzia),  reprezentované viacer˘mi
spôsobmi (symbolicky, algebraicky, graficky, tabuºkovo, geometricky).

OblasÈ náhodnosÈ postihuje pravdepodobnostné a ‰tatistické javy a vzÈahy,
ktor˘ch dôleÏitosÈ v dne‰nej informaãnej spoloãnosti narastá.  Tieto javy sú predmetom ma-
tematického ‰túdia ‰tatistiky a pravdepodobnosti.

Kompetencie

Jednotlivec schopn˘ úspe‰ne pouÏívaÈ matematiku v rôznych situáciách musí maÈ isté ma-
tematické schopnosti, ktor˘ch súhrn moÏno povaÏovaÈ za jeho celkovú matematickú kom-
petenciu. Na urãenie a zhodnotenie t˘chto schopností pouÏíva ‰túdia OECD PISA osem 
typick˘ch matematick˘ch kompetencií:



• rozm˘‰ºanie a usudzovanie,
• argumentácia,
• komunikácia,
• modelovanie,
• poloÏenie otázky a rie‰enie problému,
• reprezentácia,
• pouÏitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a operácií,
• pouÏitie nástrojov a prístrojov.

OECD PISA pritom nepouÏíva testové poloÏky (otázky), ktoré by skúmali uvedené kom-
petencie jednotlivo; pouÏívanie matematiky vedie totiÏ spravidla k súãasnému pouÏitiu via-
cer˘ch kompetencií, preto kaÏd˘ pokus o ich oddelené skúmanie by s veºkou pravdepo-
dobnosÈou vyústil do veºmi umel˘ch úloh a priveºkého „roz‰katuºkovania“ v oblasti
matematickej gramotnosti. 

Aby bolo moÏné produktívne opísaÈ a zhodnotiÈ Ïiakove schopnosti, je potrebná istá ‰truk-
túra. OECD PISA sa rozhodla opísaÈ aktivity obsahujúce tieto kompetencie pomocou
troch úrovní kompetencií:

• reprodukãná úroveÀ,
• úroveÀ prepojenia,
• úroveÀ reflexie.

Úlohy merajúce kompetencie na reprodukãnej úrovni moÏno opísaÈ t˘mito charakteristi-
kami: reprodukcia nauãeného materiálu, vykonávanie rutinn˘ch v˘poãtov a procedúr a rie-
‰enie rutinn˘ch problémov.

Kompetencie na úrovni prepojenia umoÏÀujú rie‰enie úloh, ktoré nie sú úpl-
ne rutinné, ale obsahujú známe alebo pomerne známe prvky. Úlohy spojené s touto úrov-
Àou kompetencií vyÏadujú schopnosÈ prepojenia rôznych oblastí matematiky alebo prácu 
s viacer˘mi navzájom rôznymi reprezentáciami daného problému. Sú pre ne charakteris-
tické integrácia, prepojenie a nenároãné roz‰írenie pre Ïiaka známeho materiálu, modelo-
vanie a spojenie viacer˘ch pre Ïiaka známych metód.

Kompetencie na úrovni reflexie obsahujú prvok uvaÏovania o procesoch po-
trebn˘ch k vyrie‰eniu úlohy. VzÈahujú sa k Ïiakov˘m schopnostiam plánovaÈ stratégie rie‰e-
nia a uplatniÈ ich v úlohách, ktoré obsahujú viacej súãastí a môÏu byÈ originálnej‰ie (menej
zvyãajné) v porovnaní s úlohami zodpovedajúcimi kompetenciám na úrovni prepojenia.  Sú
charakterizované potrebou rozvinutého uvaÏovania, argumentácie, abstrakcie, zov‰eobec-
nenia a modelovania pouÏitého v nov˘ch (neznámych) kontextoch, originálneho matema-
tického prístupu, spojenia viacer˘ch zloÏitej‰ích metód, vhºadu do problému.

10 RÁMEC ŠTÚDIE PISA A JEDNOTLIVÉ ÚROVNE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI
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HODNOTENIE 
MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI

Charakteristika úloh

OECD PISA je medzinárodn˘ test matematickej gramotnosti 15-roãn˘ch Ïiakov. V‰etky 
v Àom pouÏité úlohy (a v rámci nich jednotlivé otázky, tzv. testové poloÏky) boli overené 
v priebehu pilotného testovania ‰túdie v roku 2002 a sú primerané pre populáciu 15-roã-
n˘ch Ïiakov v krajinách OECD.

KaÏdá úloha obsahuje stimulus (podnet) – úvodnú informáciu, za ktorou nasleduje jedna 
alebo aj viac otázok (poloÏiek). PoloÏky, v ktor˘ch odpovede Ïiakov nemôÏu byÈ hodnote-
né automaticky, majú poÏadované rie‰enie doplnené podrobnou schémou na hodnotenie. 

PoloÏky pouÏité v teste majú rôzne formáty. ·túdia OECD PISA posudzuje
matematickú gramotnosÈ kombináciou otvoren˘ch otázok, otázok s krátkou odpoveìou 
a otázok s v˘berom odpovede. KaÏd˘ z t˘chto troch formátov úloh je zastúpen˘ pribliÏne
rovnako. Na základe skúseností s tvorbou a pouÏitím testov˘ch poloÏiek pre ‰túdiu OECD
PISA 2000 sa otázky s v˘berom odpovede vo v‰eobecnosti povaÏujú za najvhodnej‰ie pre
úlohy súvisiace s kompetenciami na reprodukãnej úrovni a úrovni prepojenia. 

V niektor˘ch poloÏkách má Ïiak zvoliÈ jednu alebo viacero odpovedí z väã-
‰ieho poãtu ponúknut˘ch moÏn˘ch odpovedí. Tento typ formátu zah⁄Àa zvyãajné otázky 
s v˘berom odpovede (multiple choice), v ktor˘ch má Ïiak vybraÈ jednu správnu odpoveì 
z väã‰ieho poãtu moÏností, aj otázky s viacnásobn˘m v˘berom odpovede (complex multiple
choice), v ktor˘ch Ïiak odpovedá na viacero otázok v˘berom jednej z viacer˘ch moÏn˘ch
odpovedí. 

Otázky s krátkou odpoveìou sa podobajú otázkam s v˘berom odpovede, ale
Ïiak musí sám napísaÈ odpoveì, o správnosti ktorej moÏno ºahko rozhodnúÈ. V prípade po-
loÏiek tohto formátu neprichádza do úvahy „tipovanie“ v˘sledku a nie je, na rozdiel od 
otázok s v˘berom odpovede, potrebné tvoriÈ distraktory (ponuku moÏností, z ktor˘ch si má
Ïiak vybraÈ). Do tejto skupiny patria formáty oznaãované v angliãtine short response a clo-
sed constructed response.

Otázky s voºnou tvorbou odpovede (open constructed response) vyÏadujú od
Ïiaka rozsiahlej‰iu odpoveì. Tvorba tejto odpovede zväã‰a vyÏaduje kognitívne procesy vy-
‰‰ieho stupÀa. Niekedy majú Ïiaci zapísaÈ svoje v˘poãty, aby bolo zrejmé, aké metódy 
a my‰lienkové postupy pouÏili pri hºadaní odpovede. Inokedy majú Ïiaci písomne zdôvod-
niÈ svoje v˘sledky, to opäÈ umoÏÀuje pohºad na Ïiakove my‰lienkové postupy. Takéto od-
povede nie je moÏné hodnotiÈ strojovo, vyÏadujú posúdenie ‰peciálne na tento úãel pripra-
vovan˘ch hodnotiteºov. Asi jedna tretina otázok v úlohách OECD PISA sú poloÏky 
s voºnou tvorbou odpovede. 



V ‰túdii OECD PISA je vo viacer˘ch prípadoch pouÏívaná taká formulácia
úloh, pri ktorej je viacero poloÏiek spojen˘ch so spoloãn˘m stimulom. Úlohy tohto formá-
tu dávajú Ïiakom moÏnosÈ zÏiÈ sa s kontextom alebo problémom t˘m, Ïe zodpovedajú rad
otázok so vzrastajúcou nároãnosÈou. Niekoºko prv˘ch otázok sú poloÏky s v˘berom odpo-
vede alebo s krátkou odpoveìou, potom nasledujú poloÏky s otvorenou odpoveìou. Jed-
nou z príãin pouÏitia spoloãného stimulu je to, Ïe umoÏÀuje navrhnúÈ úlohy, ktoré odzrkad-
ºujú zloÏitosÈ situácií reálneho Ïivota. ëal‰ím dôvodom je efektívne vyuÏitie ãasu urãeného
na testovanie, keìÏe sa zmen‰uje ãas potrebn˘ na vniknutie Ïiaka do danej situácie. 

Štruktúra testovania

Testovacie nástroje ‰túdie OECD PISA 2003 pokr˘vali celkom 210 minút testovacieho ãa-
su. Vybrané úlohy boli zoradené do 7 skupín, kaÏdá z nich predstavovala 30 minút testova-
cieho ãasu. Îiak mal na vypracovanie testu 120 minút a rie‰il 4 skupiny úloh. V roku 2003
boli 2 aÏ 3 z t˘chto 4 skupín tvorené matematick˘mi úlohami. Ostatné skupiny obsahovali
úlohy testujúce ãitateºskú gramotnosÈ Ïiaka, prírodovednú gramotnosÈ Ïiaka, prípadne jeho
schopnosÈ rie‰iÈ problémy medzipredmetového charakteru. Bolo pouÏit˘ch 13 rôznych 
typov testovacích zo‰itov. 

Celkov˘ testovací ãas bol ão najrovnomernej‰ie rozdelen˘ medzi ‰tyri spo-
mínané oblasti matematiky (kvantita; priestor a tvar; zmena, vzÈahy a závislosÈ; náhodnosÈ)
a ‰tyri skupiny situácií (osobn˘ Ïivot; ‰kola, zamestnanie a voºn˘ ãas; spoloãnosÈ; veda).
Zastúpenie troch úrovní kompetencií (reprodukãná úroveÀ, úroveÀ prepojenia, úroveÀ ref-
lexie) je pribliÏne v pomere 1 : 2 : 1. Asi tretina poloÏiek boli otázky s v˘berom odpovede,
ìal‰iu tretinu tvorili otázky s krátkou odpoveìou a poslednú tretinu otázky s voºnou tvor-
bou odpovede. 

Pomôcky a nástroje

OECD PISA zastáva názor, Ïe kalkulaãky a iné pomôcky by mali Ïiaci pouÏívaÈ v takej mie-
re, ako sú zvyknutí poãas vyuãovania a na‰i Ïiaci ich pri rie‰ení testu mohli pouÏívaÈ.

12 HODNOTENIE MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI
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POROVNANIE S NAŠIMI
ZÁKLADNÝMI PEDAGOGICKÝMI 

DOKUMENTMI

Porovnajme teraz súbor úloh pouÏit˘ch v medzinárodnej ‰túdii OECD PISA 2003 s obsahom
a cieºmi vyuãovania matematiky v na‰ich základn˘ch ‰kolách, s formou a kontextom exem-
plifikaãn˘ch úloh vo vzdelávacích ‰tandardoch, úloh v pouÏívan˘ch uãebniciach a zbierkach
úloh z matematiky pre základné ‰koly. Uvoºnené úlohy z testovania OECD PISA sú k dis-
pozícii na konci tejto publikácie v Prílohe A (v tomto texte sa na ne budeme len odvolávaÈ).

Matematický obsah

Väã‰ina pouÏit˘ch testovacích poloÏiek je buì v úplnom súlade s obsahom uãiva matema-
tiky na‰ej základnej ‰koly alebo má naÀ aspoÀ voºnú väzbu. Len niekoºko úloh (pribliÏne
7% z celkového poãtu) je úplne mimo tohto obsahu. O úlohách, ktoré nemoÏno priradiÈ 
k Ïiadnej ãasti vzdelávacích ‰tandardov v‰ak treba povedaÈ, Ïe hoci nesúvisia s preberan˘m
uãivom, moÏno ich zvládnuÈ na základe logického myslenia bez ‰peciálnej prípravy. 

Zastúpenie jednotliv˘ch oblastí ‰kolskej matematiky v testovacích poloÏkách
PISA znázorÀuje kruhov˘ diagram. 1)

Obrázok 1 Poãty úloh v jednotliv˘ch oblastiach ‰kolskej matematiky

_____________________________
1) Z piatich úloh zahrnut˘ch pod spoloãn˘ názov diskrétna matematika, ktor˘ sa v na‰ich uãebn˘ch osnovách pre Z· nepouÏíva,

dve patria do kombinatoriky, dve bolo moÏné zaradiÈ do aritmetiky a jedna sa na‰im uãebn˘m osnovám vymyká.
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NemoÏno si nev‰imnúÈ, Ïe v porovnaní s na‰imi uãebn˘mi osnovami je v teste venovaná
väã‰ia pozornosÈ uãivu z oblasti ‰tatistiky a pravdepodobnosti. O v˘zname tejto ãasti mate-
matiky pre praktick˘ Ïivot nemoÏno pochybovaÈ. V rôznych Ïivotn˘ch situáciách musíme
spracúvaÈ mnoÏstvo údajov, musíme z nich vedieÈ získaÈ potrebné informácie, v‰imnúÈ si sú-
vislosti, vyvodiÈ prognózy a podobne. 

Z oblasti geometrie sú zastúpené hlavne úlohy z planimetrie a úlohy na priestorovú pred-
stavivosÈ. Zdá sa, Ïe jej precviãovaniu sa venuje v in˘ch krajinách väã‰ia pozornosÈ, k˘m 
u nás akoby sa predpokladalo, Ïe ju Ïiaci majú sami od seba a my len na nej budujeme. Ne-
boli zastúpené úlohy venované goniometrii ostrého uhla, v˘poãtu obsahu trojuholníka, li-
chobeÏníka a mnohouholníkov, podobnosti trojuholníkov a in˘ch rovinn˘ch útvarov, kon‰t-
rukãn˘m úlohám a v˘poãtom objemu a povrchu telies.

Medzi testov˘mi poloÏkami neboli zastúpené ani niektoré z ìal‰ích pomerne rozsiahlych
ãastí uãiva, ktoré sa v na‰ich základn˘ch ‰kolách preberá a povaÏuje sa za dôleÏité. K t˘m-
to nezastúpen˘m ãastiam patrí uãivo o mocninách, odmocninách a operáciách s nimi, sãíta-
nie, odãítanie, násobenie a delenie záporn˘ch ãísel, sãítanie, odãítanie a násobenie mnoho-
ãlenov, úpravy v˘razov vynímaním a pomocou vzorcov (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2, lomené
v˘razy a operácie s nimi, urãovanie podmienok, nerovnice, sústavy dvoch lineárnych rovníc 
o dvoch neznámych, slovné úlohy na rovnice a sústavy rovníc, ãi vyjadrenie neznámej zo vzorca.

V súvislosti s obsahom treba tieÏ spomenúÈ, Ïe do kategórie 15-roãn˘ch Ïiakov, ktorí boli
zapojení do testovania PISA 2003, patrili aj Ïiaci gymnázií s osemroãn˘m ‰túdiom a in˘ch
stredn˘ch ‰kôl, ktorí uÏ mali prebrané uãivo nad rámec vzdelávacích ‰tandardov pre zák-
ladné ‰koly. Najmä Ïiaci 6. roãníka gymnázií s osemroãn˘m ‰túdiom mali teda pri rie‰ení
niektor˘ch úloh v˘hodu.

Kontext a formy

Veºmi dôleÏitou spoloãnou vlastnosÈou prevaÏnej väã‰iny úloh testu PISA 2003 je to, Ïe sú
vsadené do reálneho Ïivota, rie‰ia problémy, s ktor˘mi sa Ïiaci môÏu stretnúÈ doma, v ‰ko-
le, na ulici, v prírode. Sú to slovné úlohy, z ktor˘ch mnohé na prv˘ pohºad ani nevyzerajú
ako matematické úlohy. Vo viacer˘ch moÏno badaÈ vyuÏitie medzipredmetov˘ch vzÈahov
(napr. vzÈahu matematiky s fyzikou, biológiou, geografiou). Îiakom názorne ukazujú, pre-
ão je dobré vedieÈ matematiku, kde v Ïivote ju môÏeme vyuÏiÈ, ba ão viac, kde sa bez nej
nemôÏeme zaobísÈ. NemoÏno povedaÈ, Ïe by sa v na‰ich uãebniciach a zbierkach úloh ne-
vyskytovali úlohy tohto typu, ale ich zastúpenie nemoÏno v Ïiadnom prípade povaÏovaÈ za
dostatoãné. Práve úlohy tohto typu by mohli napomôcÈ tomu, aby vyuãovanie matematiky
bolo zaujímavej‰ie a Ïiaci boli lep‰ie pripravení na rie‰enie problémov, s ktor˘mi sa v Ïivo-
te stretnú. 

ëal‰ím rozdielom, ktor˘ si zaslúÏi pozornosÈ, je pomerne veºké mnoÏstvo tes-
tovacích poloÏiek PISA, vo formulácii ktor˘ch sa pouÏívajú tabuºky, grafy a diagramy. Na-
znaãuje to potrebu viesÈ Ïiakov k tomu, aby sa vedeli zorientovaÈ v mnoÏstve informácií,
ktoré sa im v dne‰nej dobe dostávajú vo veºkom mnoÏstve, napr. aj prostredníctvom inter-
netu, práve v tejto forme. K˘m na‰i Ïiaci v základn˘ch ‰kolách preberajú len grafy ideál-
nych lineárnych alebo kvadratick˘ch funkcií a nepriamej úmernosti, prípadne v roz‰irujú-
com uãive sãasti aj grafy goniometrick˘ch funkcií, v teste sa vyskytujú aj rôzne nepravidelné



grafy získané meraním. Tak˘mi sa v na‰ich ‰kolách veºmi nezaoberáme, ale v reálnom Ïivo-
te sa s nimi stretávame ãasto. V teste sa vyskytujú aj úlohy na porovnávanie dvoch grafov,
rie‰enie úloh prepojením údajov z dvoch tabuliek alebo dvoch diagramov (napr. M 438). 2)

Skupinou úloh, ktoré sa v na‰om testovaní nepouÏívajú vôbec a pri vyuãova-
ní len zriedka sú úlohy, ktoré si vyÏadujú vysvetlenie alebo argumentáciu (napr. M 150Q03,
M 179Q01, M 413Q03, M 702Q01). 

Je pravda, Ïe úlohy tohto typu môÏu byÈ problematické z hºadiska odpovede
aj hodnotenia (Ïiak pri odpovedi uvedie nejaké argumenty, ale nemá istotu, ãi bude jeho
odpoveì pre uãiteºa postaãujúca, ãi splní jeho oãakávania; uãiteº sa zasa pri hodnotení stre-
táva s mnoÏstvom rôznych presnej‰ích aj menej presn˘ch slovn˘ch vyjadrení, vydarenej‰ích
a menej vydaren˘ch formulácií, kedy sám v niektor˘ch prípadoch nemá istotu, ão chcel Ïiak
povedaÈ, ako to myslel). Bolo by v‰ak veºmi uÏitoãné rie‰iÈ ich so Ïiakmi poãas vyuãovacích
hodín a pestovaÈ tak u nich schopnosÈ správne matematicky argumentovaÈ, oponovaÈ, ve-
dieÈ vyvracaÈ nesprávne úsudky, presne sa vyjadrovaÈ, logicky myslieÈ, porovnávaÈ, po-
strehnúÈ dôleÏité skutoãnosti a podobne.

Obrázok 2 Prehºad zastúpenia jednotliv˘ch typov úloh v jednotliv˘ch oblastiach 
‰kolskej matematiky
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_____________________________
2) Uvoºnené úlohy z testovania OECD PISA, na kto-
ré sa v texte odvolávame, nájde ãitateº v Prílohe A.
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Z hºadiska formy sa v sade testovacích poloÏiek PISA vyskytuje päÈ typov: otázky s v˘be-
rom odpovede (napr. M 438Q02, M 467Q01), otázky s viacnásobn˘m v˘berom odpovede
(napr. M 266Q01), otázky so zatvorenou odpoveìou (napr. M 145Q01, M 150Q01,02), 
otázky s voºnou tvorbou odpovede (napr. M 124Q01, M150Q03) a otázky s krátkou odpo-
veìou (napr. M402Q01,Q02). Na‰a ‰kolská matematika v porovnaní s t˘m v˘razne prefe-
ruje pouÏívanie úloh s otvorenou odpoveìou. S úlohami s v˘berom odpovede sa Ïiaci na
Slovensku môÏu stretnúÈ v prípade v˘stupn˘ch testov pri ukonãovaní ‰túdia na niektorom
stupni vzdelávania alebo pri prijímacích skú‰kach na ìal‰í stupeÀ ‰koly. Úlohy s krátkou
odpoveìou a so zatvorenou odpoveìou budú súãasÈou testov externej ãasti maturitnej skú‰-
ky z matematiky. UÏ len z t˘chto dôvodov by bolo potrebné, aby sa Ïiak so v‰etk˘mi uvede-
n˘mi typmi úloh stretával aj na vyuãovaní. Na Slovensku v‰ak uãebnice s tak˘mito úloha-
mi zatiaº nie sú a zbierky úloh tohto druhu sú ojedinelé.

Poznamenajme e‰te, Ïe na niektoré úlohy, z pohºadu na‰ich ‰kolsk˘ch zvyk-
lostí netradiãné, ktoré zdanlivo nesúvisia s nejakou ãasÈou matematiky, sa moÏno dívaÈ ako
na úlohy testujúce schopnosÈ Ïiaka s pomocou práve získan˘ch nov˘ch informácií rie‰iÈ ne-
jak˘ problém. Takáto schopnosÈ mu v budúcnosti umoÏní pouÏívaÈ v rôznych Ïivotn˘ch si-
tuáciách návody a pomocou nich samostatne rie‰iÈ problémy, s ktor˘mi sa stretáva po prv˘ raz.

Ak by chcel súãasn˘ slovensk˘ uãiteº zaraìovaÈ do vyuãovania aj do testovania Ïiakov úlo-
hy rôznych foriem, ktoré by súãasne vyuÏívali medzipredmetové vzÈahy a vychádzali z reál-
neho Ïivota, musel by si ich tvoriÈ sám. To by ale predpokladalo veºkú dávku tvorivosti 
a znamenalo veºké pracovné zaÈaÏenie. Najlep‰ím rie‰ením by bolo preto poveriÈ vypraco-
vaním súboru tak˘chto úloh tím skúsen˘ch odborníkov a úlohy zaradiÈ do uãebníc, zbierok
úloh a vzdelávacích ‰tandardov.

Pre porovnanie uvádzame (Príloha B) exemplifikaãné úlohy vybrané zo vzdelávacieho ‰tan-
dardu z matematiky 3) pre 2. stupeÀ Z·, ktoré svojím matematick˘m obsahom zodpovedajú
jednotliv˘m uvoºnen˘m úlohám testovania OECD PISA (uvedené v Prílohe A). Za ãíslom
úlohy zo ‰túdie OECD PISA uvádzame zodpovedajúcu exemplifikaãnú úlohu (úlohy) zo
vzdelávacieho ‰tandardu.

Ciele a úroveň kompetencií

V˘znam matematiky v systéme vzdelávania popisujú uãebné osnovy pre 2. stupeÀ Z· takto:

Matematika má v systéme vzdelávania kºúãové postavenie predov‰etk˘m pre-
to, Ïe v˘razne rozvíja myslenie Ïiakov. Uãí ich robiÈ anal˘zu aj syntézu, vyslovovaÈ hypoté-
zy, dokazovaÈ a overovaÈ ich správnosÈ praxou. Základné poslanie predmetu matematika je
urãené aj jej potrebou pri v˘klade a rie‰ení problémov v ìal‰ích predmetoch, ako je fyzika,

_____________________________
3) Vzdelávací ‰tandard s exemplifikaãn˘mi úlohami z matematiky pre 2. stupeÀ základnej ‰koly. Vypracoval PhDr. ªudovít

Bálint, CSc. s vyuÏitím úloh zaslan˘ch okresn˘mi metodikmi k jednotliv˘m poÏiadavkám, v rokoch 1995, 1996. Posúdili ãleno-
via Ústrednej predmetovej komisie matematiky ·PÚ, Schválilo Ministerstvo ‰kolstva Slovenskej republiky dÀa 30. januára 
2002 pod ãíslom 117/2002 s platnosÈou od 1. septembra 2002.
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chémia, prírodopis, technická v˘chova, ale aj v predmetoch humanitného zamerania ako je
zemepis, dejepis, jazyky a ìal‰ie predmety. 4)

Zastúpenie problémov z ìal‰ích predmetov je v na‰ich uãebniciach pribliÏne nasledovné:
– fyzika 20 %
– chémia 5 %
– prírodopis 3 %
– zemepis 4 %
– dejepis 1 %
– jazyky a ìal‰ie predmety 2 %

Úlohy pouÏité v ‰túdii OECD PISA sú jednoznaãne v súlade s takto formulovan˘m posla-
ním vyuãovania matematiky, dokonca moÏno povedaÈ, Ïe napæÀajú túto formuláciu v mno-
h˘ch prípadoch lep‰ie ako úlohy z na‰ich zbierok úloh a uãebníc. Predstavujú preto vítanú
in‰piráciu pri snahe o napæÀanie poslania vyuãovania matematiky.

PripomeÀme v tejto súvislosti snahu ‰túdie OECD PISA, ktorú sme uviedli v predchádza-
júcej kapitole:

PISA sa snaÏí podnietiÈ vyuãovanie matematiky, ktoré bude klásÈ dôraz
na procesy spojené s rie‰ením problémov v kontexte reálneho Ïivota, bude Ïiakov uãiÈ
transformovaÈ tieto problémy do podoby vhodnej pre pouÏitie matematického prístu-
pu, pouÏiÈ relevantnú matematickú vedomosÈ na rie‰enie problému a vyhodnotiÈ rie‰e-
nie v originálnom kontexte problému.

Domnievame sa, Ïe uveden˘ dôraz na rie‰enie problémov v kontexte reálneho Ïivota by
mal nájsÈ miesto aj v na‰om vyuãovaní matematiky a mali by ho akcentovaÈ aj základné pe-
dagogické dokumenty. Vo v‰etk˘ch oblastiach matematiky by sa mali hºadaÈ moÏnosti jej
priblíÏenia ku kontextu reálneho Ïivota.

Veºmi dôleÏitou súãasÈou v˘stupov ‰túdie OECD PISA je urãenie jednotliv˘ch 
úrovní matematickej gramotnosti. KeìÏe aj v tomto smere môÏe byÈ prístup PISA in‰pirá-
ciou, uvádzame v zjednodu‰enej podobe popis ‰iestich úrovní matematickej gramotnosti:

ÚroveÀ 1: Myslenie a obÈaÏnosÈ úloh je na úrovni rutinn˘ch operácií. Informácia je za-
daná jednoducho a zrozumiteºne. âinnosÈ Ïiaka je automatická, bezprostred-
ná. Tieto úlohy nerozvíjajú myslenie.

ÚroveÀ 2: Îiak pouÏíva bezprostredné usudzovanie. PouÏíva základné algoritmy, for-
muly a vie bezprostredne písomne interpretovaÈ svoje v˘sledky.

ÚroveÀ 3: Îiak vie nájsÈ jednoduchú stratégiu rie‰enia problémov. Mal by spracovaÈ viac-
zdrojové informácie a vytvoriÈ krátke v˘sledky a zdôvodnenia. 

ÚroveÀ 4: Îiak aktívne pracuje na konkrétnej úlohe. Mal by maÈ dobre vyvinuté zruã-
nosti, preniknúÈ do podstaty úlohy a správne argumentovaÈ.

_____________________________
4) Uãebné osnovy Matematika pre 5. aÏ 9. roãník základnej ‰koly. Schválilo Ministerstvo ‰kolstva Slovenskej republiky dÀa 

3. apríla 1997 v˘merom ãíslo 1640/1997-151 s platnosÈou od 1. septembra 1997.



18 POROVNANIE S NAŠIMI ZÁKLADNÝMI PEDAGOGICKÝMI DOKUMENTMI

ÚroveÀ 5: Îiak vie vytvoriÈ modely zloÏit˘ch situácií a pracovaÈ s nimi. Vie vybraÈ, po-
rovnávaÈ a vyhodnocovaÈ primerané stratégie rie‰enia problémov. Îiaci na
tejto úrovni vedia uvaÏovaÈ o svojich akciách, formulovaÈ a komunikovaÈ svo-
je interpretácie a dôvodenia.

ÚroveÀ 6: Îiak vie zov‰eobecÀovaÈ a vyuÏívaÈ informácie na základe svojich v˘skumov. 
Vie formulovaÈ hypotézy a dokázaÈ ich správnosÈ. Je schopn˘ pokroãilého ma-
tematického myslenia a dôvodenia. Îiaci na tejto úrovni vedia pouÏiÈ vhºad 
a pochopenie spolu s ovládaním symbolick˘ch a formálnych matematick˘ch
operácií a vzÈahov na vytvorenie nov˘ch prístupov a stratégií pri rie‰ení ne-
obvykl˘ch situácií. DokáÏu formulovaÈ a precízne komunikovaÈ svoje akcie 
a úvahy vo vzÈahu k zisteniam, interpretáciám, argumentom a ich primera-
nosti k pôvodnej situácii.

V‰imnime si v tejto súvislosti opis v˘chovno-vzdelávacieho procesu z uãebn˘ch osnov ma-
tematiky pre 2. stupeÀ Z·: 

V˘chovno-vzdelávací proces v matematike má smerovaÈ k tomu, aby Ïiak :
• osvojil si urãené fakty, pojmy a vzÈahy medzi nimi, definície a dôsledky, ktoré z nich

vypl˘vajú, terminológiu, frazeológiu, symboliku a metódy práce,
• vedel v rôznych situáciách ãítaÈ, písaÈ a hovoriÈ o matematike,
• v súlade s osvojením obsahu dosiahol zruãnosti v rôznych formách poãítania: spa-

mäti, písomne, pomocou kalkulaãky (tabuºky); v kon‰truovaní rovinn˘ch útvarov 
a v˘poãte ich obvodu a obsahu, vo v˘poãte povrchu a objemu telies, v grafickom 
vyjadrovaní údajov, 

• vedel prakticky uplatniÈ svoje vedomosti a zruãnosti.4)

Takto opísan˘ v˘chovno-vzdelávací proces zodpovedá úrovniam 1 a 2, keìÏe v Àom ide pre-
dov‰etk˘m o zruãnosti a algoritmy. Uãebné osnovy ani vzdelávací ‰tandard v opise obsahu
ani v exemplifikaãn˘ch úlohách ne‰pecifikujú úroveÀ jednotliv˘ch ãinností. Prax je potom
zvyãajne taká, Ïe uãiteº si poãas svojho pôsobenia urãí istú úroveÀ, ktorú pouÏíva vo svo-
jom hodnotení. Vie porovnaÈ vedomosti len t˘ch Ïiakov, ktor˘ch uãí. 

Domnievame sa, Ïe súãasÈou na‰ich základn˘ch pedagogick˘ch dokumentov
by malo byÈ vymedzenie úrovní popisovan˘ch ãinností (pritom poãet pouÏívan˘ch úrovní
by nemusel byÈ 6, podºa ná‰ho názoru pre tento úãel postaãujú 3 úrovne: základná, stredná
a vy‰‰ia). Pri exemplifikaãn˘ch úlohách by malo byÈ uvedené, akú úroveÀ tá-ktorá úloha
popisuje. Domnievame sa, Ïe pri vyuãovaní sa Ïiak môÏe stretávaÈ s úlohami v‰etk˘ch troch
úrovní, nie kaÏd˘ Ïiak v‰ak musí aktívne zvládnuÈ v‰etky tri. V tejto súvislosti by sme po-
vaÏovali za vhodné, aby uãiteº ãas urãen˘ na roz‰irujúce uãivo nevenoval preberaniu novej
látky, ale zaoberal sa uÏ prebranou matematickou tematikou na vy‰‰ej úrovni, pokiaº moÏ-
no formou úloh formulovan˘ch v kontexte reálneho sveta. Topografické práce, menovite
spomínané v úvode k uãebn˘m osnovám z matematiky pre 2. stupeÀ Z·, sú len jedn˘m 
z moÏn˘ch príkladov takto chápaného roz‰irujúceho uãiva (konkrétne ako praktick˘ prík-
lad vyuÏitia podobnosti).

Príklad ãasti vzdelávacieho ‰tandardu so zapracovan˘mi úrovÀami uvádzame v Prílohe C.
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VÝSLEDKY SLOVENSKA 
V TESTOVANÍ 
PISA 2003

V ‰túdii OECD PISA 2003 bolo celkovo pouÏit˘ch 85 matematick˘ch otázok (testov˘ch
poloÏiek). Tie boli rozdelené do 7 skupín, z ktor˘ch kaÏdá predstavuje 30 minút testova-
cieho ãasu. KaÏd˘ testovací zo‰it tvorili 4 takéto skupiny. Jednotlivé skupiny boli v zo‰itoch
rozloÏené tak, aby bolo zaruãené, Ïe kaÏdá otázka sa vyskytne v tom istom poãte testova-
cích zo‰itov, a kaÏdá skupina úloh bude v kaÏdej zo ‰tyroch moÏn˘ch pozícií v zo‰itoch (t.j.
prvá, druhá, tretia a aj ‰tvrtá – posledná).

Relatívnu schopnosÈ konkrétneho Ïiaka zvládnuÈ test moÏno odhadnúÈ sle-
dovaním podielu otázok (testov˘ch poloÏiek), ktoré tento Ïiak vyrie‰il správne. Relatívnu
nároãnosÈ otázky moÏno odhadnúÈ pomocou podielu testovan˘ch Ïiakov, ktorí túto otázku
zvládli. Matematick˘ model pouÏit˘ na anal˘zu dát testovania PISA umoÏÀuje súãasne od-
hadnúÈ pravdepodobnosÈ, Ïe Ïiak odpovie správne na danú testovú poloÏku a pravdepo-
dobnosÈ, Ïe konkrétna testová poloÏka bude dan˘m Ïiakom správne zodpovedaná.
V˘sledkom pouÏit˘ch procedúr je sada odhadov, ktorá umoÏÀuje definovaÈ spojitú ‰kálu re-
prezentujúcu matematickú gramotnosÈ. Na tejto spojitej ‰kále je moÏné odhadnúÈ polohu
jednotliv˘ch Ïiakov a polohu jednotliv˘ch poloÏiek testu.

Na uºahãenie interpretácie v˘sledkov priraden˘ch Ïiakom bola táto ‰kála
skon‰truovaná tak, aby bol priemer krajín OECD 500 bodov a aby asi dve tretiny t˘chto
Ïiakov mali hodnotenie medzi 400 a 600 bodmi. Keì na túto ‰kálu vynesieme ocenenie ná-
roãnosti (skóre) jednotliv˘ch poloÏiek testu, v˘kon Ïiaka moÏno popísaÈ tak, Ïe Ïiakovi pri-
radíme skóre najÈaÏ‰ej poloÏky, o ktorej moÏno predpokladaÈ, Ïe ju zvládne. To nezname-
ná, Ïe Ïiaci budú vÏdy schopní zvládnuÈ poloÏky na úrovni nároãnosti neprevy‰ujúcej ich
vlastnú pozíciu na ‰kále, a Ïe nikdy nezvládnu ÈaÏ‰ie poloÏky. Treba si uvedomiÈ, Ïe tieto
hodnotenia sú zaloÏené na pravdepodobnosti, preto vhodnej‰ie vyjadrenie je, Ïe (pozri ob-
rázok 3) Ïiaci s pomerne vysokou pravdepodobnosÈou budú schopní zvládnuÈ poloÏky pod
ich vlastn˘m hodnotením (táto pravdepodobnosÈ sa zvy‰uje pre poloÏky smerom dolu po 
‰kále), ale pravdepodobne nezvládnu poloÏky nad ich úrovÀou hodnotenia.

Aby sme boli presnej‰í, Ïiaci sú umiestnení do bodu ‰kály, v ktorom majú
62%-nú pravdepodobnosÈ zodpovedaÈ otázku správne. Toto ãíslo nie je zvolené náhodne,
je odvodené z definície úrovní schopností.

Îiacke v˘sledky boli s ohºadom na povahu kompetencií s nimi súvisiacimi zo-
skupené do ‰iestich úrovní reprezentujúcich skupiny úloh s rastúcou nároãnosÈou, s úrov-
Àou 6 ako najvy‰‰ou a úrovÀou 1 ako najniÏ‰ou. Îiaci, ktorí získali menej ako 358 bodov na
matematickej ‰kále, sa v hodnotení nachádzajú pod úrovÀou 1. Títo Ïiaci, ktor˘ch je 
v OECD asi 8 %, nemusia byÈ síce nevyhnutne nespôsobilí vykonávaÈ Ïiadne matematické
operácie, ale nedokáÏu pouÏiÈ matematické zruãnosti v tak˘ch situáciách, aké sa vyskytujú
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v najºah‰ích úlohách testovania PISA. Struãn˘ popis jednotliv˘ch úrovní nájde ãitateº v ka-
pitole Porovnanie s na‰imi základn˘mi pedagogick˘mi dokumentmi, ãasÈ Ciele a úroveÀ
kompetencií.

Obrázok 3 VzÈah medzi obtiaÏnosÈou otázok a v˘konom Ïiakov

Îiak je zaraden˘ do najvy‰‰ej úrovne, v ktorej moÏno oãakávaÈ, Ïe zodpovie väã‰inu polo-
Ïiek testovania. Napríklad v teste zostavenom z poloÏiek, ktoré sú rovnomerne rozloÏené
okolo úrovne 3 (s hodnotením nároãnosti od 482 do 544), od v‰etk˘ch Ïiakov zaraden˘ch
do tejto úrovne nároãnosti oãakávame, Ïe by mali zvládnuÈ asi 50 % úloh správne. Îiak,
ktor˘ sa umiestil blízko dolnej hranice tejto úrovne (s hodnotením 482) by mal zvládnuÈ asi
50 % úloh, Ïiak v strede alebo blízko hornej hranice tejto úrovne by mal zvládnuÈ správne
vy‰‰ie percento úloh.

V˘sledky PISA v matematike sú znázornené na 4 ‰kálach, ktoré sa vzÈahujú k jednotliv˘m
oblastiam matematiky. V˘sledky sú tieÏ znázornené na kombinovanej matematickej ‰kále. 

·tatistika uvedená v tejto správe predstavuje odhad národného v˘konu zaloÏen˘ na vzorke
Ïiakov. Predstavuje teda odhad hodnoty, ktorú by sme získali, keby kaÏd˘ Ïiak v kaÏdej kra-
jine odpovedal na v‰etky otázky testu. Je preto potrebné uvedomiÈ si, Ïe v t˘chto odhadoch
je prítomná istá miera neistoty. Vzhºadom na to pri interpretácii priemerného v˘konu moÏ-
no braÈ do úvahy len tie rozdiely medzi krajinami, ktoré sú ‰tatisticky v˘znamné. 
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Obrázok 4

ZnázorÀuje 
vybrané 
otázky, 
ktoré sú 
zoradené 
podºa 
nároãnosti.

Tabuºky na nasledujúcich stranách ukazujú krajiny, ktor˘ch rozdiely v priemern˘ch v˘ko-
noch sú dostatoãne veºké na to, aby bolo moÏné so spoºahlivosÈou povedaÈ, Ïe vy‰‰í v˘kon
vzorky Ïiakov v jednej krajine platí pre celú ‰kolskú populáciu 15-roãn˘ch.



22 VÝSLEDKY SLOVENSKA V TESTOVANÍ PISA 2003



Tabuºka 5

VÝSLEDKY SLOVENSKA V TESTOVANÍ PISA 2003 23

Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report
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Tabuºka 6
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Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report
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Tabuºka 7
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Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report
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Tabuºka 8
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Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report



30 VÝSLEDKY SLOVENSKA V TESTOVANÍ PISA 2003



Tabuºka 9
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Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report



Prvá z tabuliek, tabuºka 5, zachytáva celkov˘ priemern˘ v˘kon Slovenska na spoloãnej ma-
tematickej ‰kále. ·ípkou smerujúcou dolu sú oznaãené krajiny, o ktor˘ch moÏno so spoºah-
livosÈou povedaÈ, Ïe ich priemern˘ v˘kon je vy‰‰í ako v˘kon Slovenska. ·ípkou smerujúcou
hore sú oznaãené krajiny, o ktor˘ch moÏno so spoºahlivosÈou povedaÈ, Ïe ich priemern˘ v˘-
kon je niÏ‰í ako priemern˘ v˘kon Slovenska. Znamienkom „ – “ sú oznaãené krajiny, kto-
r˘ch priemern˘ v˘kon nie je ‰tatisticky v˘znamne odli‰n˘ od v˘konu Slovenska. (V˘sledky
ãítajte v riadku na‰ej krajiny.) 

Tabuºky 6, 7, 8 a 9 znázorÀujú v tomto poradí odhad národného v˘konu na ‰kálach kvanti-
ta (tab. 6), priestor a tvar (tab. 7), zmena, vzÈahy a závislosÈ (tab. 8) a náhodnosÈ (tab. 9).

Je potrebné si v‰imnúÈ, Ïe rozdiely vo v˘konnosti Slovenska na jednotliv˘ch ‰kálach sú mi-
moriadne veºké. Mali by byÈ dôvodom na rozvoj a venovanie pozornosti implementácii ku-
rikula. Napríklad: Slovensko dosahuje 9. – 18. miesto na ‰kále kvantita, 11. – 18. miesto na
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‰kále priestor a tvar, ale 25. – 26. miesto na ‰kále náhodnosÈ. Slovenskí Ïiaci pritom majú 
v ‰kále náhodnosÈ najslab‰í v˘kon spomedzi v‰etk˘ch 4 ‰kál a viacej ako ‰tvrtina Ïiakov ne-
dosahuje v tejto ‰kále ani v˘konnostnú úroveÀ 2! Táto úroveÀ je minimum, ktoré podºa 
autorov ‰túdie umoÏÀuje samostatnú orientáciu a ìal‰ie celoÏivotné vzdelávanie Ïiaka.  

V ‰kále priestor a tvar sa v˘kon v˘znaãne lí‰i medzi chlapcami a dievãatami, a to viacej ako
v ostatn˘ch matematick˘ch ‰kálach. Na Slovensku o viac ako 10 %  chlapcov v porovnaní
s dievãatami dosahuje stupeÀ aspoÀ 4. Tento rozdiel v prospech chlapcov dosahuje viac neÏ
32 bodov, t.j. pribliÏne polovicu jednej v˘konnostnej úrovne. Za pozornosÈ v‰ak stoja aj ne-
malé rozdiely vo v˘kone chlapcov a dievãat v ostatn˘ch ‰kálach. Porovnanie t˘chto rozdie-
lov nájde ãitateº v grafe 10 a v tabuºke 11.

Rozdiely vo v˘kone medzi pohlaviami Graf 10
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Tabuºka 11
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Zdroj: OECD, PISA 2003 – Initial Report



Graf 12
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Vo v‰etk˘ch uveden˘ch 
‰kálach stojí za pozornosÈ 
podiel Ïiakov v najvy‰‰ích
v˘konnostn˘ch úrovniach 
(podiel Ïiakov v jednotli-
v˘ch úrovniach znázorÀuje
graf 12).

V tomto grafe sú oddelení
Ïiaci, ktor˘ch matematická
gramotmosÈ dosiahla 
aspoÀ úroveÀ 2. 
(Sú znázornení od nuly 
v pravo).

Riziková je skupina Ïiakov
s úrovÀou matematickej
gramotnosti 1 a menej. 
(Je znázornená od nuly
v ºavo).



Tento podiel, ako uvádza medzinárodná správa PISA 2003, môÏe naznaãovaÈ budúce pos-
tavenie krajiny v oblasti modern˘ch technológií a jej medzinárodnú konkurencie schop-
nosÈ. Ak prijmeme tento v˘klad, je úplne jednoznaãne v na‰om záujme snaÏiÈ sa o zv˘‰enie
zastúpenia práve v t˘chto najvy‰‰ích úrovniach v˘konnosti. Îe je to moÏné uskutoãniÈ, do-
kazuje príklad niektor˘ch krajín (napr. susednej âeskej republiky), ktoré v ‰túdii PISA
2003 zlep‰ili svoje v˘sledky v porovnaní s testovaním uskutoãnen˘m v roku 2000 5), priãom
lep‰í v˘sledok dosiahli práve zv˘‰ením podielu Ïiakov na najvy‰‰ích úrovniach.

ÚLOHY, V KTORÝCH SA SLOVENSKO ODLIŠOVALO

·tatistické spracovanie v˘sledkov ‰túdie PISA umoÏnilo identifikovaÈ úlohy, v ktor˘ch sa v˘s-
ledky Slovenska ‰tatisticky v˘znamne odli‰ovali od medzinárodn˘ch v˘sledkov. V 9 z t˘chto
prípadov bola úloha pre slovensk˘ch Ïiakov ºah‰ia 6), v 12 prípadoch ÈaÏ‰ia 7). SnaÏili sme sa
preto zistiÈ, ãi moÏno nájsÈ nejaké znaky, ktoré by boli spoloãné pre jednu z t˘chto skupín
úloh a odli‰ovali by ju od druhej skupiny.  

Vo v‰eobecnosti moÏno povedaÈ, Ïe ako ÈaÏ‰ie sa pre na‰ich Ïiakov ukázali byÈ: 
• úlohy súvisiace s ãítaním a interpretáciou informácií v podobe grafu 
• úlohy vyÏadujúce argumentáciu 
• úlohy vyÏadujúce ist˘ vhºad do pouÏit˘ch metód 
• úlohy súvisiace s pouÏívaním a interpretáciou pravdepodobnostn˘ch pojmov. 

Skupina úloh, v ktor˘ch na‰i Ïiaci dosiahli lep‰ie v˘sledky v porovnaní s priemerom
testovan˘ch krajín, obsahuje v prevaÏnej väã‰ine úlohy s ãíseln˘m v˘sledkom (úlohou Ïia-
ka bolo na základe daného alebo ním objaveného postupu vypoãítaÈ nejakú hodnotu, ktorá
je poÏadovan˘m v˘sledkom danej úlohy). âasÈ z t˘chto úloh má silnú väzbu na na‰e uãebné
osnovy (formuláciou úlohy a aj matematick˘m aparátom potrebn˘m na jej vyrie‰enie). 

Trocha zjednodu‰ene teda moÏno povedaÈ, Ïe na‰i Ïiaci sa ukázali silní v tom, ão ich
na‰a ‰kola uãí, slab‰ie v˘sledky získali pri rie‰ení úloh, s ktor˘mi sa v na‰om vyuãovaní ma-
tematiky prakticky nestretávajú. Nakoºko v‰etky typy úloh, ktoré sa pre na‰ich Ïiakov uká-
zali ako ÈaÏ‰ie, majú vo vyuãovaní matematiky aj v reálnom Ïivote Ïiaka nepopierateºn˘ 
v˘znam, je potrebné uvaÏovaÈ o zaradení t˘chto typov úloh aj do vyuãovania matematiky 
v na‰ich Z·.

Poznámka: OECD celkom a OECD priemer sú dva rozdielne údaje pre rôzne pouÏitie.
Pri porovnávaní v˘sledkov jednotliv˘ch ‰kolsk˘ch systémov sa pouÏíva hodnota OECD
priemer. OECD priemer neberie do úvahy absolútnu veºkosÈ populácie Ïiakov v krajine,
kaÏdá krajina prispieva k priemeru rovnako. Jednotlivé krajiny sa v‰ak vzájomne odli‰ujú
poãtom Ïiakov a táto skutoãnosÈ sa objavuje v hodnote OECD celkom, ktorá ukazuje po-
tenciál OECD ako celku.

_____________________________
5) Slovensko sa testovania v roku 2000 nezúãastnilo.
6) Príloha A (úlohy M124Q01, M438Q02, M806Q01)
7) Príloha A (úlohy M150Q02, M150Q03, M179Q01, M468Q01, M468Q01, M509Q01, M513Q01, M702Q01)

VÝSLEDKY SLOVENSKA V TESTOVANÍ PISA 2003 37



NÁVRHY A ODPORÚČANIA

âasÈ návrhov a odporúãaní sme formulovali uÏ v predchádzajúcich kapitolách. Na tomto
mieste ich zhrnieme a doplníme ìal‰ími, ktoré tieÏ vychádzajú z anal˘zy v˘sledkov získa-
n˘ch v rámci ‰túdie OECD PISA 2003. 

ZhrÀme najprv, ão sme sa dozvedeli: 
1. v˘sledok na‰ich Ïiakov je len priemern˘; 
2. máme menej Ïiakov na najvy‰‰ích úrovniach – 5 a 6 (u nás 12,7 % vs. 14,6 % v rámci

OECD a 18,2 % v âeskej republike);
3. na‰i Ïiaci, najmä dievãatá, nedokázali plne vyuÏiÈ (aplikovaÈ) to, ão sa uãili;
4. napriek veºkému mnoÏstvu vedomostí v osnovách a vzdelávacích ‰tandardoch nie-

ktoré vedomosti na‰im Ïiakom ch˘bajú (napr. v oblasti pravdepodobnostn˘ch javov);
5. na‰im Ïiakom ch˘bajú niektoré praktické zruãnosti (napr. ãítanie informácií z grafu 

a ich interpretácia), 
6. objavil sa pomerne veºk˘ rozdiel vo v˘kone chlapcov a dievãat v neprospech dievãat 

(hoci dievãatá, podºa informácií z dotazníkov, mali lep‰ie známky). 
Myslíme si, Ïe toto sú dostatoãné dôvody na zamyslenie sa nad t˘m, ãi na‰i Ïiaci trá-

via ãas na vyuãovaní matematiky efektívne. Predpokladáme, Ïe ambície slovenského ‰kol-
ského systému sú vy‰‰ie ako priemer, ktor˘ dosiahol. 

V tejto ãasti správy sme sa snaÏili zhromaÏdiÈ na‰e my‰lienky venované obsahu matematiky
ako v‰eobecno-vzdelávacieho predmetu, vyuãovacím metódam a prostriedkom, ktoré by
mal maÈ uãiteº pre svoju prácu v triede k dispozícii. Námety a odporúãania sme zhrnuli do 
‰tyroch skupín. Dúfame, Ïe nimi ná‰ho ãitateºa in‰pirujeme a podnietime zmenu k lep‰iemu. 

VYUČOVANIE 

V tejto ãasti priná‰ame niekoºko námetov na vyuãovanie tém, ktoré súvisia najmä s pouÏí-
vaním a interpretáciou pravdepodobnostn˘ch pojmov, s interpretáciou grafov a s priesto-
rovou predstavivosÈou. Úlohy zo spomínan˘ch oblastí boli slabinou na‰ich Ïiakov, pritom 
v uãebn˘ch osnovách aj vzdelávacích ‰tandardoch majú svoje miesto. (Na druhej strane je
pravdou, Ïe v súãasnosti pouÏívané uãebnice pre Z· sú star‰ieho dáta, a tak rozpracovanie
nie v‰etk˘ch uveden˘ch tém je v uãebniciach dostatoãné.) 

Štatistika

Pri vyuãovaní tematického celku ·tatistika navrhujeme:
• venovaÈ ·tatistike vy‰‰iu hodinovú dotáciu, uãiÈ ju in˘m spôsobom, zaraìovaÈ úlohy 

na ãítanie údajov z grafov, tabuliek a diagramov, ktoré vychádzajú z reálneho Ïivota, 
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boli získané meraním, v˘skumom, ‰tatistick˘m prieskumom a pod.;
• zaraìovaÈ úlohy, ktoré nevyÏadujú v˘poãet, ale vyvodenie záverov z graficky zada-

n˘ch ‰tatistick˘ch údajov, ich odôvodÀovanie, porovnávanie dvoch alebo viacer˘ch
grafov, tabuliek alebo diagramov, v prípade grafov aj porovnávanie grafov dan˘ch v rôz-
nych mierkach;

• nezaraìovaÈ ·tatistiku v ãasovo-tematick˘ch plánoch na koniec ‰kolského roka, lebo
pri ãasovom sklze, ktor˘ môÏe byÈ spôsoben˘ mnoÏstvom (ãasto aj objektívnych) prí-
ãin, hrozí minimálne nedostatoãné utvrdenie tohto uãiva;

• ·tatistiku navrhujeme zaradiÈ (spolu s kombinatorikou a propedeutikou pravdepo-
dobnosti) aj do niÏ‰ích roãníkov Z·, napr. do piateho alebo ‰iesteho; podobne v stred-
n˘ch ‰kolách do prvého roãníka a v gymnáziách s osemroãn˘m ‰túdiom ju odporúãa-
me zaradiÈ ako povinné základné uãivo spolu s tematick˘m celkom PravdepodobnosÈ
do kvinty (v súãasnosti je PravdepodobnosÈ zaradená len do roz‰irujúceho uãiva).

Pravdepodobnosť

Pri vyuãovaní tematického celku PravdepodobnosÈ navrhujeme tieto zmeny:
• v Z· vyuãovaÈ  PravdepodobnosÈ tak˘m spôsobom, aby Ïiak nemusel poãítaÈ pravde-

podobnosÈ nejakého javu, ale aby s urãitosÈou chápal, ão znamená, Ïe ist˘ jav má 
napríklad 30%-nú pravdepodobnosÈ, a aby vedel porovnaÈ, ktor˘ z dvoch javov je 
pravdepodobnej‰í, a vedel správne usúdiÈ, ãi zmenou jednotliv˘ch ãiniteºov, ktoré
pravdepodobnosÈ javu ovplyvÀujú, sa pravdepodobnosÈ zväã‰í alebo zmen‰í;

• zaraìovaÈ viac úloh, ktoré sú v tesnej väzbe na ‰tatistické údaje vychádzajúce z rôz-
nych situácií reálneho Ïivota.

Stereometria

Tematick˘ celok Stereometria navrhujeme zaãínaÈ úlohami zameran˘mi na cviãenie pries-
torovej predstavivosti, t.j. :

• zlep‰ovaÈ priestorovú predstavivosÈ Ïiakov, nesústrediÈ sa len na pravidelné telesá 
a v˘poãet ich objemov a povrchov, ale aj na iné úlohy priestorového charakteru nevy-
Ïadujúce v˘poãet, ale orientáciu v priestore a schopnosÈ predstaviÈ si v priestore no-
vú situáciu po zmene podmienok;

• aj takéto úlohy zasadiÈ do situácií, s ktor˘mi sa stretávame v reálnom Ïivote;
• sústrediÈ pozornosÈ Ïiakov na prepojenie uãiva o objemoch a povrchoch telies s uãi-

vom o funkciách – hºadaÈ závislosÈ objemu a povrchu telies od ich rozmerov a tvaru.

ÚLOHY

Matematické úlohy pouÏité v rámci ‰túdie OECD PISA 2003 sú hádam jej najväã‰ím prí-
nosom a in‰piráciou pre odbornú pedagogickú verejnosÈ na Slovensku (okrem Prílohy A
tejto správy odporúãame záujemcom aj ìal‰iu publikáciu ·PÚ: PISA – matematika, Úlohy
2003). Úlohy, ktoré Ïiaci rie‰ia na vyuãovaní a v rámci svojej domácej prípravy, môÏu mo-
tivovaÈ a rozvíjaÈ ich matematické myslenie a naopak, zle zvolené úlohy môÏu pôsobiÈ de-
motivujúco a podporovaÈ Ïiakovo presvedãenie o zbytoãnosti matematiky pre jeho budúci
Ïivot. Aké úlohy by na‰i Ïiaci mali rie‰iÈ? 
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Úlohy zasadené do reálneho života, ktoré obohatia žiakov o nové informá-
cie z iných oblastí

Veºk˘m prínosom pre vyuãovanie matematiky sú vÏdy úlohy, v ktor˘ch sa rie‰ia problémy
ná‰ho kaÏdodenného Ïivota pomocou matematiky, prípadne také, v ktor˘ch sa matematika
vyuÏíva v in˘ch vedn˘ch disciplínach. Navrhujeme ich zaradenie do uãebníc, lebo:

• pri rie‰ení úloh zo Ïivota sa Ïiak, skôr ako zaãne úlohu rie‰iÈ, dozvie zaujímavé infor-
mácie z in˘ch oblastí – napr. z biológie, histórie, stavebníctva, bankovníctva a pod.
ktoré ho samy o sebe obohatia, aj keby ich matematické spracovanie nezvládol;

• tieto úlohy pomáhajú vytváraÈ pozitívny vzÈah Ïiaka k matematike, lebo vidí jej po-
trebu v reálnom Ïivote, získava pocit, Ïe matematika mu pomáha, Ïe ju bude môcÈ 
v budúcnosti vyuÏiÈ, aj keì nebude priamo súvisieÈ s jeho budúcim povolaním (mno-
hí Ïiaci dnes totiÏ argumentujú, Ïe matematiku nebudú v Ïivote potrebovaÈ).

Úlohy na riešenie problémov podľa návodu

Je potrebné, aby Ïiaci vedeli pouÏívaÈ návody, prípadne ich vedeli sami tvoriÈ. V na‰ich uãeb-
niciach úlohy tohto typu absentujú, vyskytujú sa snáì len v kon‰trukãn˘ch úlohách, aj to 
v opaãnom poradí – Ïiak návod nepouÏíva, ale ho tvorí. Takéto úlohy sú dôleÏité preto, aby
bol Ïiak pripraven˘ na situácie, v ktor˘ch sa bude musieÈ riadiÈ nejak˘m návodom, ão sa mu
celkom iste stane viackrát v Ïivote. Takéto úlohy môÏu byÈ zaradené do rôznych tematick˘ch
celkov, nejedná sa o nové uãivo, ale o inú formu úloh.

Úlohy zamerané na argumentáciu 

S úlohami tohto typu sa v na‰ich uãebniciach a zbierkach takmer vôbec nestretneme. MoÏ-
no nie sú najvhodnej‰ie na skú‰anie alebo do testov, lebo sa ÈaÏko hodnotia, ale ich pre-
cviãovanie na vyuãovacích hodinách môÏe byÈ pre Ïiakov obohatením v oblasti tvorby úsud-
kov, ich odôvodÀovaní alebo vyvracaní, pri argumentácii a presnom vyjadrovaní sa. Úlohy
zamerané na argumentáciu navrhujeme zaraìovaÈ do rôznych tematick˘ch celkov.

Rôzne formy úloh

Pri precviãovaní látky a testovaní Ïiakov pouÏívaÈ ‰ir‰iu ‰kálu úloh, neÏ len úlohy s otvore-
nou odpoveìou. To súvisí aj s návrhom na zmeny vo vzdelávacom ‰tandarde matematiky
pre Z· (pozri ìalej).

Zbierky úloh

Z návrhov na zaraìovanie úloh in˘ch typov a foriem, ako sa vyskytujú v na‰ich uãebniciach
a zbierkach úloh (pozri vy‰‰ie), vypl˘va potreba vytvoriÈ dostatoãne bohatú sadu tak˘chto
úloh. Je potrebné nahradiÈ veºké mnoÏstvo reprodukãn˘ch úloh typu: vypoãítaj, uprav, rie‰
rovnicu, zjednodu‰ v˘raz a pod., praktick˘mi a tvoriv˘mi úlohami zameran˘mi na argu-
mentáciu a systematické rozvíjanie myslenia. 

Túto úlohu samozrejme nemoÏno nechaÈ len na iniciatívu jednotliv˘ch uãiteºov, pre-
toÏe pre jednotlivca je to neprimerane veºká práca. Je potrebné vytvoriÈ tím (tímy) autorov,
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ktor˘(é) by sa dlhodobo venoval(i) práve tejto problematike. V zahraniãí je napríklad beÏ-
né, Ïe in‰titúcie odborného typu ako ·PÚ zamestnávajú profesionálnych tvorcov úloh.

ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY

Rámec vyuãovania tvoria základné pedagogické dokumenty. Zmeny, ktoré v nich navrhu-
jeme uskutoãniÈ, sa t˘kajú troch oblastí: formálnej stránky vzdelávacích ‰tandardov, roz‰i-
rujúceho uãiva a redukcie osnov. Práve u na‰ich Ïiakov sa ukázal problém s aplikáciou zís-
kan˘ch vedomostí a poznatkov. Aj túto aplikáciu treba uãiÈ a na to je potrebné vytvoriÈ
priestor.

Zmena vzdelávacích štandardov pre ZŠ po formálnej stránke

Platné ‰tandardy pre Z· medzi vzorov˘mi úlohami neobsahujú úlohy viacer˘ch foriem, ako
sú napríklad úlohy s v˘berom odpovede a úlohy s krátkou odpoveìou, obsahujú pomerne
málo úloh zameran˘ch na argumentáciu a úloh vsaden˘ch do reálneho Ïivota. Nie je v nich
urãené, ktor˘ z uveden˘ch vzorov˘ch príkladov sa povaÏuje za ºahk˘, ktor˘ za stredne ÈaÏ-
k˘ a ktor˘ za najnároãnej‰í, ktor˘ príklad by mal Ïiak zvládnuÈ ako podmienku pre postup
do vy‰‰ieho roãníka, a ktor˘ je urãen˘ len najlep‰ím Ïiakom. Tak si kaÏd˘ uãiteº stavia lat-
ku nároãnosti sám a ch˘ba zjednocujúci ãiniteº. TaktieÏ moÏno predpokladaÈ, Ïe slab‰ie v˘s-
ledky na‰ich Ïiakov v PISA 2003 v niektor˘ch tematick˘ch celkoch boli dôsledkom aj toho,
Ïe im prislúchajúce vzorové úlohy v ‰tandardoch sú len na základnej alebo na strednej 
úrovni, nároãnej‰ie úlohy v nich absentujú. UkáÏku ãasti vzdelávacieho ‰tandardu Z· z te-
matického celku ·tatistika, ktorá je spracovaná podºa pripomienok uveden˘ch v texte, uvá-
dzame v Prílohe C tejto správy. 

Prehodnotenie úlohy rozširujúceho učiva na ZŠ

V súvislosti s návrhmi na zaraìovanie nov˘ch typov a foriem úloh a rozlí‰enie nároãnosti
jednotliv˘ch úloh v ‰tandardoch povaÏujeme za vhodné, aby uãiteº ãas urãen˘ na roz‰irujú-
ce uãivo nevenoval preberaniu novej látky, ale zaoberal sa uÏ prebran˘mi témami na vy‰‰ej
úrovni, podºa moÏností formou úloh vychádzajúcich z kontextu reálneho sveta. Väã‰í pries-
tor by mal byÈ vytvoren˘ aj pre úlohy vyÏadujúce argumentáciu a dôvodenie.

Zmeny v učebných osnovách – redukcia

ëal‰ou moÏnosÈou vytvorenia priestoru na preberanie úloh spomínan˘ch v predchádzajú-
cich odsekoch, a to aj úloh na vy‰‰ích úrovniach, sú zmeny v uãebn˘ch osnovách matema-
tiky Z·. PovaÏujeme za potrebné zváÏiÈ, ãi niektoré ãasti uãiva matematiky Z· neslúÏi
a hlavne ako základ pre budúce ‰túdium matematiky na gymnáziu. Pre Ïiakov, ktorí nemajú
vysoko‰kolské ambície vyÏadujúce v‰eobecné matematické vzdelanie, nemá takéto uãivo
väã‰í v˘znam a ãasto na t˘chto Ïiakov pôsobí demotivujúco. V tomto prípade by bolo moÏ-
né uvaÏovaÈ o redukcii uãiva. Podºa ná‰ho názoru by k redukcii uãiva mohlo dôjsÈ napríklad
v rámci uãiva o mocninách a odmocninách, ale aj v témach: operácie s uhlami, kon‰trukã-
né úlohy a goniometria ostrého uhla.  
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PODPORA ŽIAKOV

Podºa informácií zo Ïiackych dotazníkov sa slovenskí uãitelia venujú najmä slab‰ím Ïiakom
– a priná‰a to v˘sledky. Pod úrovÀou 1 sa na Slovensku umiestnilo 6,7 % Ïiakov, zatiaº ão 
v rámci OECD aÏ 8,2 %. Pomoc tejto skupine Ïiakov je nutná. âasto ide o deti zo sociálne
znev˘hodneného prostredia, ktoré nie sú schopné samostatnej práce a ktor˘m doma nemá
kto pomôcÈ. Na pomoc t˘mto Ïiakom by mala ‰kola dostaÈ ‰peciálne zdroje, napríklad vo
forme vzdelávacích poukazov, veì prostriedky venované na vzdelávanie Ïiakov neskôr 
u‰etria ‰tátu neporovnateºne viac financií na sociálnych dávkach (o kvalite Ïivota konkrét-
neho jedinca nehovoriac). Koºko pozornosti a individuálnej pomoci môÏe v‰ak uãiteº ve-
novaÈ Ïiakovi v triede, kde ich je 34? V snahe u‰etriÈ môÏe Slovensko premárniÈ ‰ancu zníÏiÈ
poãet Ïiakov v triedach, ak v období, keì klesá poãet Ïiakov, zluãuje ‰koly. 

Podchytenie nadaných žiakov

Ako sme uÏ v predchádzajúcej ãasti uviedli, podºa medzinárodnej správy PISA 2003 per-
cento Ïiakov nachádzajúcich sa v najvy‰‰ích v˘konnostn˘ch úrovniach môÏe naznaãovaÈ
budúce postavenie krajiny v oblasti modern˘ch technológií a jej medzinárodnú konkuren-
cieschopnosÈ. Snaha o podchytenie záujmu Ïiakov o matematiku je formulovaná aj v uãeb-
n˘ch osnovách pre 2. stupeÀ Z·:

Rie‰ením zaujímav˘ch úloh, vedením Ïiakov k sústavnému sledovaniu a ãíta-
niu matematick˘ch rubrík v detsk˘ch ãasopisoch a zaujímav˘ch publikácií z matematiky sa
prehlbuje záujem Ïiakov o matematiku a ich schopnosÈ samostatne ‰tudovaÈ matematickú li-
teratúru. 4)

Z v˘sledkov, ktoré Slovensko v testovaní OECD/PISA 2003 dosiahlo, je zrejmé, Ïe túto
snahu o podchytenie nadan˘ch Ïiakov je potrebné zintenzívniÈ. DôleÏitá podºa ná‰ho ná-
zoru je podpora (finanãná) súÈaÏí a tvorby zaujímav˘ch úloh z matematiky pre Ïiakov Z·,
ão, zdá sa, v poslednej dobe je vecou skôr zanieten˘ch jednotlivcov neÏ systematickej ãin-
nosti ‰kolskej sféry.

Podpora matematickej gramotnosti dievčat

Zistené rozdiely vo v˘konnosti medzi pohlaviami sú závaÏn˘m problémom. Ich rie‰enie si
vyÏaduje samostatn˘ v˘skum. (Nie je to predmetom tejto úvodnej správy.)

Záverom chceme zdôrazniÈ, Ïe cieºom t˘chto návrhov a odporúãaní nie je 
vychovaÈ Ïiakov, ktorí sa nauãia písaÈ testy s úlohami podobn˘mi t˘m, ktoré boli pouÏité 
v PISA 2003. ·túdiu OECD PISA 2003 a súbor uvoºnen˘ch testovacích poloÏiek chápeme
ako v˘zvu a v˘znamnú in‰piráciu i pomoc pri rie‰ení problémov, ako priblíÏiÈ matematiku
Z· reálnemu Ïivotu, ako priviesÈ Ïiakov k uvedomeniu si úlohy matematiky v ich Ïivote a aj
ako ich nauãiÈ pouÏívaÈ ju pre svoj prospech a na úÏitok spoloãnosti. 
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UVOĽNENÉ TESTOVACIE POLOŽKY PISA 2003

Popis oblastí a úrovní matematických vedomostí a zručností pre jednotlivé
uvoľnené úlohy:

M124Q01 (Chôdza)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 5
poãítanie s pouÏitím daného vzorca

M124Q03 (Chôdza)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 5
poãítanie s pouÏitím daného vzorca

M145Q01 (Kocky)
priestor a tvar; úroveÀ 2
rie‰enie problémov formulovan˘ch geometricky jednoduch˘m poãítaním (napr. odãíta-
ním, delením dvojcifern˘m ãíslom) 

M150Q01 (V˘‰ka ºudí)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 2
interpretovanie textu a zdôvodnenie pomocou priamej úmery alebo odãítania

M150Q02  (V˘‰ka ºudí)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 3
prepojenie viacer˘ch súvisiacich reprezentácií (napr. 2 súvisiacich grafov), ãítanie z grafu

M150Q021 (ãiastoãne správna odpoveì)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 2
jednoduché prepojenie textu a istej ãrty jednoduchého grafu, odãítanie hodnoty z grafu

M150Q03 (V˘‰ka ºudí)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 4
uvedenie textu do súvislosti s grafickou reprezentáciou, zdôvodnenie a argumentácia

M179Q01 (LúpeÏe)
náhodnosÈ; úroveÀ 4
porozumenie dátam z tabuliek a grafov, uvaÏovanie o nich a na základnej úrovni aj vy-
tvorenie matematického vysvetlenia slovne vyjadreného kvantitatívneho pojmu z reálne-
ho Ïivota („veºk˘ nárast“) 
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M179Q012  (LúpeÏe)
náhodnosÈ; úroveÀ 6
presná argumentácia zaloÏená na pochopení a správnej interpretácii dát, formulovanie
komplexn˘ch argumentov a vysvetlení

M266Q01 (Tesár)
priestor a tvar; úroveÀ 6
pokroãilé porozumenie konceptualizácii zloÏit˘ch geometrick˘ch situácií alebo interpre-
tácií zloÏit˘ch a pre Ïiaka málo zvyãajn˘ch reprezentácií

M402Q01 (âatovanie cez internet)
zmeny, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 3
interpretácia textu a tvorba jednoduchej stratégie, pouÏívanie súboru jednoduch˘ch v˘-
poãtov˘ch procedúr na rie‰enie problémov, napr. zoradenie dát, v˘poãty ãasového posunu

M402Q02 (âatovanie cez internet)
zmeny, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 5
pokroãilé rie‰enie problémov: interpretácia a uplatnenie podmienok

M413Q01 (V˘menn˘ kurz)
kvantita; úroveÀ 1
interpretácia jednoduchého explicitného matematického modelu a jeho bezprostredná
aplikácia s pouÏitím násobenia

M413Q02 (V˘menn˘ kurz)
kvantita; úroveÀ 2
interpretácia jednoduchého kvantitatívneho modelu (napr. vzÈahu priamej úmery) a jeho
aplikácia s pouÏitím základn˘ch aritmetick˘ch v˘poãtov, identifikácia jednoduchého v˘poã-
tu potrebného na vyrie‰enie jednoduchého problému

M413Q03 (V˘menn˘ kurz)
kvantita, úroveÀ 4
preukázanie porozumenia kvantitatívnym vzÈahom, jasné dôvodenie

M438Q01 (V˘voz)
náhodnosÈ; úroveÀ 2
identifikácia relevantnej informácie v jednoduchom a pre Ïiaka ‰tandardnom grafe, pre-
pojenie textu s príslu‰n˘m grafom, odãítanie hodnoty priamo zo Ïiakovi známeho zdroja
dát, napríklad stæpcového grafu

M438Q02 (V˘voz)
náhodnosÈ; úroveÀ 4
identifikácia a v˘ber dát z rôznych ‰tatistick˘ch grafov, vykonanie základn˘ch v˘poãtov

M467Q01 (Farebné cukríky)
náhodnosÈ; úroveÀ 4
pouÏitie znalosti pravdepodobnosti pri rie‰ení problémov, transformácia slovne zadaného
problému do vhodného pravdepodobnostného v˘poãtu, práca s percentami

M468Q01 (Testy z prírodopisu)
náhodnosÈ; úroveÀ 4
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pochopenie základn˘ch ‰tatistick˘ch pojmov a definícií (napr. priemeru), uskutoãnenie
viackrokov˘ch v˘poãtov zah⁄Àajúcich základné aritmetické operácie

M471Q01 (Jarmok)*
náhodnosÈ; úroveÀ 3
identifikácia pravdepodobnostn˘ch v˘stupov v kontexte zloÏitého, ale dobre opísaného a pre
Ïiaka známeho pravdepodobnostného pokusu pomocou usudzovania 

M484Q01 (Knihovniãka)
kvantita; úroveÀ 3
pouÏitie základn˘ch procesov rie‰enia problémov (nájdenie jednoduchej stratégie, hºada-
nie vzÈahov, pochopenie dan˘ch podmienok – napr. obmedzenia a práca s nimi, pouÏitie
metódy „pokus a omyl“, jednoduché dôvodenie)

M505Q01 (Odpad)*
náhodnosÈ; úroveÀ 4
porozumenie dátam z tabuliek a grafov a uvaÏovanie o nich, jednoduchá argumentácia

M509Q01 (Zemetrasenie)
náhodnosÈ; úroveÀ 4
interpretácia textu, vrátane prípadu menej zvyãajného (vedeckého) kontextu, pochope-
nie základn˘ch ‰tatistick˘ch pojmov a definícií (napr. pravdepodobnosti)

M510Q01 (V˘ber)
kvantita, úroveÀ 4
systematick˘ súpis a zrátavanie kombinatorick˘ch v˘stupov 

M513Q01 (V˘sledky z písomnej práce)
náhodnosÈ; úroveÀ 5
usudzovanie na základe priamej úmernosti a s pomocou ‰tatistick˘ch pojmov, formulova-
nie úvah a argumentov

M515Q01 (Detské topánky)*
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 1
nájdenie a preãítanie ‰pecifikovanej hodnoty v jednoduchej tabuºke

M515Q02 (Detské topánky)* 
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 3
interpretácia textu, v ktorom je skryt˘ jednoduch˘ algoritmus a pouÏitie tohto algoritmu 
pri rie‰ení problémov, pouÏitie súboru jednoduch˘ch v˘poãtov˘ch procesov vrátane lineár-
nej interpolácie

M515Q03 (Detské topánky)* 
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 5
pokroãilé rie‰enie problémov: interpretácia a prepojenie komplexn˘ch informácií,
identifikácia a pouÏitie vhodnej stratégie

M520Q011 (Skateboard)
kvantita; úroveÀ 2
interpretácia údajov z jednoduchej tabuºky, uvedenie informácie v texte do vzÈahu s prís-
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lu‰n˘mi údajmi v tabuºke, uskutoãÀovanie jednoduch˘ch v˘poãtov vrátane základn˘ch arit-
metick˘ch operácií, usporadúvanie, odãítanie trojcifern˘ch ãísel a delenie trojcifern˘m ãíslom 

M520Q012 (Skateboard)
kvantita; úroveÀ 3
interpretácia informácií dan˘ch v tabuºkách, nájdenie relevantn˘ch údajov v tabuºke

M520Q02 (Skateboard)
kvantita; úroveÀ 4
systematick˘ súpis a zrátavanie kombinatorick˘ch v˘stupov

M520Q03 (Skateboard)
kvantita, úroveÀ 4
systematick˘ súpis a zrátavanie kombinatorick˘ch v˘stupov

M521Q01 (Stolnotenisov˘ turnaj)*
kvantita; úroveÀ 1
systematické tvorenie zoznamov a poãítanie kombinatorick˘ch v˘stupov v ohraniãenom
a dobre definovanom kontexte hry

M521Q02 ( Stolnotenisov˘ turnaj)*
M521Q021 (získanie ãiastoãného kreditu za ãiastoãne správnu odpoveì)

kvantita; úroveÀ 4
systematick˘ zápis a zrátavanie pri rie‰ení kombinatorick˘ch úloh

M521Q022 (správna odpoveì)
kvantita; úroveÀ 5
v˘ber údajov potrebn˘ch pre rie‰enie úlohy a v˘poãet, pouÏitie nasledujúcich zruãností 
pri rie‰ení problémov v kontextoch reálneho sveta, ktoré podstatn˘m spôsobom vyÏadu-
jú matematizáciu: interpretácia, vytvorenie stratégie, argumentácia, systematické poãítanie 

M521Q03 (Stolnotenisov˘ turnaj)*
kvantita; úroveÀ 5
pouÏitie nasledujúcich zruãností pri rie‰ení problémov v kontextoch reálneho sveta, kto-
ré podstatn˘m spôsobom vyÏadujú matematizáciu: interpretácia, vytvorenie stratégie, argu-
mentácia, systematické poãítanie 

M525Q01 (ZniÏovanie emisií)* 
pre M525Q011 aj 012 

kvantita; úroveÀ 5
vypoãítanie alebo znalosÈ relatívnej a absolútnej zmeny, zdôvodnenie a argumentácia

M525Q02 (ZniÏovanie emisií)*
kvantita; úroveÀ 5
vypoãítanie alebo znalosÈ relatívnej a absolútnej zmeny, zdôvodnenie a argumentácia

M525Q03 (ZniÏovanie emisií)* 
pre M525Q031 aj 032 

kvantita; úroveÀ 5
v˘ber relevantn˘ch údajov a poãítanie, vypoãítanie alebo znalosÈ relatívnej a absolútnej 
zmeny
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M543Q01 (Vesmírny let)* 
kvantita; úroveÀ 3
v˘poãtové zruãnosti vrátane premeny jednotiek 

M543Q03 (Vesmírny let)*
M543Q031 aj 032 

kvantita; úroveÀ 6
konceptualizácia zloÏit˘ch matematick˘ch procesov (napr. exponenciálny rast a váÏen˘ 
priemer), ãíseln˘ch vlastností a numerick˘ch vzÈahov, interpretácia a pochopenie zloÏi-
t˘ch (komplexn˘ch) informácií, prepojenie viacer˘ch zdrojov komplexn˘ch informácií,
pokroãilé dôvodenie (vrátane ãíselnoteoretickej argumentácie a pouÏitia priamej úmery), 
geometrické porozumenie (pochopenie) a dôvodenie, kombinatorické dôvodenie, správ-
ne vykonávanie viackrokov˘ch v˘poãtov v zloÏitom a málo známom kontexte (vrátane
práce s veºk˘mi ãíslami), nachádzanie stratégie a uplatÀovanie heuristick˘ch postupov

M547Q01 (Schodi‰te)
priestor a tvar; úroveÀ 2
porozumenie dvojrozmernej vizuálnej reprezentácii známych situácií z reálneho Ïivota

M555Q01 (Hracie kocky)*
priestor a tvar; úroveÀ 4
dôvodenie o numerick˘ch vzÈahoch v geometrickom kontexte

M555Q02 (Hracie kocky)
priestor a tvar; úroveÀ 3
prepojenie textu s vizuálnou reprezentáciou Ïiakovi známych objektov a situácií, pouÏitie
vizuálneho vnemu a priestorového dôvodenia v známej situácii

M702Q01 (Podpora prezidentovi)
náhodnosÈ; úroveÀ 5
interpretácia v˘stupov pre Ïiaka málo zvyãajného pravdepodobnostného experimentu 
a uvaÏovanie o nich 

M704Q01 (Najlep‰ie auto)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 2
správne dosadenie ãísla pri pouÏití jednoduchého numerického algoritmu alebo jednodu-
chého algebraického vzorca

M704Q02 (Najlep‰ie auto)
zmena, vzÈahy a závislosÈ; úroveÀ 5
uvaÏovanie o vzÈahu medzi algebraick˘m v˘razom a dátami, ktoré sa v Àom vyskytujú

M806Q01 (Vzorka schodov)
kvantita; úroveÀ 3
interpretácia textu a diagramu, ktor˘ znázorÀuje jednoduchú postupnosÈ (pravideºnosÈ)

________________
Poznámka: Úlohy oznaãené symbolom * boli pouÏité len v rámci pilotného testovania ‰túdie
OECD PISA 2003 (v roku 2002), a preto k nim nemôÏeme uvádzaÈ v˘sledky.
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CHÔDZA

Na obrázku sú stopy kráãajúceho muÏa. DæÏka kroku P je vzdialenosÈ medzi koncami dvoch
po sebe nasledujúcich stôp.

Vzorec   udáva pribliÏn˘ vzÈah medzi n a P, 
kde: 
n = je poãet krokov za minútu  
P = je dæÏka kroku v metroch.

Otázka ã. 1: CHÔDZA M124Q01-0129

PouÏite horn˘ vzorec a vypoãítajte, ak˘ dlh˘ krok bude maÈ Marek, ktor˘ urobí 70 krokov
za minútu. 

Zapí‰te postup v˘poãtu.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 51,13 49,37 53,08 

OECD priemer 
% správne 36,34 36,58 36,12 

Otázka ã. 3: CHÔDZA M124Q03-00  11  21  22  23  24  31  99

Michal vie, Ïe dæÏka jeho kroku je 0,80 metra. PouÏite vzorec a vypoãítajte r˘chlosÈ Micha-
lovej chôdze v metroch za minútu a v kilometroch za hodinu. 

Zapí‰te postup v˘poãtu.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 24,17 25,22 23,02 

OECD priemer 
% správne 20,62 21,59 19,64 

140=P
n
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KOCKY

Otázka ã. 1: KOCKY M145Q01

Na fotografii je ‰esÈ kociek oznaãen˘ch (a) aÏ (f). Pre v‰etky tieto kocky platí pravidlo:
Súãet bodiek na dvoch protiºahl˘ch stenách kaÏdej kocky je vÏdy sedem.

Zapí‰te do kaÏdého políãka poãet bodiek na spodnej stene zodpovedajúcej kocky na 
obrázku.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Odpoveì: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 65,80 67,69 63,80 

OECD priemer 
% správne 68,03 67,78 68,28 



VÝŠKA ĽUDÍ

MLADÍ ªUDIA DOSAHUJÚ VÄâ·IU V¯·KU

V grafe je vyznaãená priemerná v˘‰ka mlad˘ch chlapcov a dievãat v Holandsku v roku 1998.

Otázka ã. 1: V¯·KA ªUDÍ    M150Q01-019

Od roku 1980 sa priemerná v˘‰ka dvadsaÈroãn˘ch dievãat zv˘‰ila o 2,3 cm na 170,6 cm. Aká
bola ich priemerná v˘‰ka v roku 1980?

Odpoveì: ............................................... cm

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 74,02 76,42 71,50 

OECD priemer 
% správne 66,96 68,57 65,39 
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Otázka ã. 2: V¯·KA ªUDÍ M150Q02-00  11  21  22  99

Pomocou grafu urã, v ktorom vekovom období sú dievãatá v priemere vy‰‰ie ako rovnako
starí chlapci.

Odpoveì: ....................................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 27,28 29,52 24,93 

OECD priemer 
% správne 44,83 44,44 45,12 

Otázka ã. 3: V¯·KA ªUDÍ M150Q03-01  02  11  12  13  99

Vysvetlite, ako je v grafe znázornené, Ïe po dosiahnutí 12. roku veku r˘chlosÈ rastu dievãat
v priemere klesá.

Odpoveì: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 61,96 62,26 61,64 

OECD priemer 
% správne 68,77 67,57 69,98 
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LÚPEŽE

Otázka ã. 1: LÚPEÎE M179Q01-01  02  03  04  11  12  21  22  23  99

Televízny reportér ukázal tento graf a povedal:
„Graf ukazuje veºk˘ nárast poãtu lúpeÏí od roku 1998 do roku 1999.“

PovaÏujete tvrdenie reportéra za vyhovujúce vysvetlenie grafu? Uveìte zdôvodnenie 
svojej odpovede.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 15,18 15,82 14,51 

OECD priemer 
% správne 29,50 30,75 28,17 
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TESÁR

Otázka ã. 1: TESÁR M266Q01

Tesár má 32 metrov dreva na ohradenie záhonu na záhrade. UvaÏuje o nasledujúcich 
tvaroch záhonu. 

ZakrúÏkujte buì „ÁNO“, alebo „NIE“ pri kaÏdom tvare záhonu podºa toho, ãi môÏe, 
alebo nemôÏe byÈ vytvoren˘ z 32 metrov dreva.

Tvar záhonu MôÏe byÈ tvar záhonu vytvoren˘ z 32 metrov dreva?

A Áno  /  Nie

B Áno  /  Nie

C Áno  /  Nie

D Áno  /  Nie

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 25,50 30,87 19,88 

OECD priemer 
% správne 19,95 22,71 17,16
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ČATOVANIE CEZ INTERNET

Mark (zo Sydney v Austrálii) a Hans (z Berlína v Nemecku) spolu ãasto komunikujú pro-
stredníctvom „ãatovania“ na internete. Musia byÈ pripojení na internet obaja naraz, aby moh-
li ãatovaÈ. Aby Mark na‰iel vyhovujúci ãas na ãatovanie, na‰tudoval si tabuºku s ãasov˘mi
pásmami a zistil nasledovné: 

Otázka ã. 1: âATOVANIE CEZ INTERNET M402Q01 - 019

Koºko hodín je v Berlíne, ak je v Sydney práve 19:00 hod? 

Odpoveì: ...............................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 61,12 63,41 58,74 

OECD priemer 
% správne 53,72 56,85 50,58 

Otázka ã. 2: âATOVANIE CEZ INTERNET M402Q02 - 019

Mark a Hans nemôÏu ãatovaÈ medzi 9:00 hod. a 16:30 hod. ich miestneho ãasu, pretoÏe musia
byÈ v ‰kole. Nebudú môcÈ ãatovaÈ ani medzi 23:00 hod. a 7:00hod., pretoÏe budú práve spaÈ. 

Ktorá hodina Markovi a Hansovi vyhovovuje  
na ãatovanie?

Zapí‰te do tabuºky hodiny (miestny ãas). Miesto âas

Sydney

Berlin

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 27,16 27,14 27,17 

OECD priemer 
% správne 28,79 30,63 26,92 
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VÝMENNÝ KURZ

Sleãna Mei-Ling zo Singapuru sa pripravuje na trojmesaãn˘ v˘menn˘ pobyt ‰tudentov 
v JuÏnej Afrike. Musí si vymeniÈ singapurské doláre (SGD) za juhoafrické randy (ZAR).

Otázka ã. 1: V¯MENN¯ KURZ M413Q01 - 019

Mei-Ling zistila, Ïe kurz singapurského dolára voãi juhoafrickému randu je:
1 SGD = 4,2 ZAR.

Mei-Ling si v tomto kurze vymenila 3 000 singapursk˘ch dolárov za juhoafrické randy.
Koºko juhoafrick˘ch randov Mei-Ling dostala?

Odpoveì: ...............................................................................................................................

V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer   
% správne 86,13 87,66 84,52 

OECD priemer 
% správne 79,66 80,39 78,94 

Otázka ã. 2: V¯MENN¯ KURZ M413Q02 - 019

Keì sa Mei-Ling vrátila po troch mesiacoch do Singapuru, zostalo jej e‰te 3 900 ZAR.
Vymenila si ich naspäÈ za singapurské doláre a pritom zistila, Ïe kurz sa zmenil a momen-
tálne je:

1 SGD = 4,0 ZAR.

Koºko singapursk˘ch dolárov Mei-Ling dostala ?

Odpoveì: ....................................................................................................................................

V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer    
% správne 84,55 87,28 81,66 

OECD priemer 
% správne 73,86 74,93 72,78 

Otázka ã. 3: V¯MENN¯ KURZ M413Q03 -  01  02  11  99

V priebehu t˘chto troch mesiacov sa kurz zmenil zo 4,2 na 4,0 ZAR za 1 SGD.
Je kurz 4,0 ZAR pri spätnej v˘mene juhoafrick˘ch randov za singapurské doláre pre Mei-
Ling v˘hodnej‰í ako kurz 4,2 ZAR? Vysvetlite svoju odpoveì.

PRÍLOHA A 57



VÝVOZ

Nasledujúce grafy obsahujú údaje o vyváÏanom tovare zo Zedlandu. 
Zedlandskou menou je 1 zed.

Otázka ã. 1: V¯VOZ M438Q01 - 019

Ak˘ bol celkov˘ v˘voz (v miliónoch zedov) zo Zedlandu v roku 1998?

Odpoveì: ...............................................................................................................................

V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer   
% správne 76,23 75,90  76,59 

OECD priemer 
% správne 78,69 78,36 78,97 

Otázka ã. 2: V¯VOZ M438Q02

Aká je celková hodnota ovocného dÏúsu vyvezeného zo Zedlandu v roku 2000?
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V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer    
% správne 46,86 46,54 47,19 

OECD priemer 
% správne 40,34 38,61 42,03

Celkov˘ roãn˘ v˘voz zo Zedlandu 
v milónoch zedov

1996 – 2000



A 1,8 miliónov zedov.
B 2,3 miliónov zedov.
C 2,4 miliónov zedov.
D 3,4 miliónov zedov.
E 3,8 miliónov zedov.

V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer    
% správne 57,78 61,18 53,98 

OECD priemer 
% správne 48,33 52,18 44,48 

FAREBNÉ CUKRÍKY

Otázka ã. 1: FAREBNÉ CUKRÍKY M467Q01

Mama dovolila Rudovi, aby si zobral z vrecú‰ka jeden cukrík. Rudo cukríky nevidí. 

MnoÏstvo cukríkov z kaÏdej farby 
znázorÀuje nasledujúci graf:

Aká je pravdepodobnosÈ, Ïe si Rudo zoberie ãerven˘ cukrík?

A 10 %
B 20 %
C 25 %
D 50 %

V˘sledky: celkovo chlapci dievãatá
SK priemer    
% správne 42,63 46,65 38,50 

OECD priemer 
% správne 50,21 54,55 45,84
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TESTY Z PRÍRODOPISU

Otázka ã. 1: TESTY Z PRÍRODOPISU M468Q01

V ‰kole na hodinách prírodopisu písal Martin niekoºko testov, v ktor˘ch mohol získaÈ aÏ
100 bodov. Martin mal z prv˘ch ‰tyroch testov priemer 60 bodov. Z piateho testu dostal 80
bodov.

Ak˘ je Martinov bodov˘ priemer z prírodopisu po piatich testoch?

Priemer: ..............................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 32,21 34,25 30,09 

OECD priemer 
% správne 46,77 48,90 44,58 

JARMOK

Otázka ã. 1: JARMOK M471Q01

Jeden stánok na jarmoku ponúka hru, v ktorej je potrebné najskôr roztoãiÈ ‰ípku. Potom,
ak sa ‰ípka zastaví na párnom ãísle, hráã môÏe ÈahaÈ jednu guºku z vrecú‰ka. Ruleta aj vrec-
ko s guºkami sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Ceny získavajú hráãi, ktorí vytiahnu ãiernu guºku. Zuzka si túto hru zahrá jedenkrát.
Aká je pravdepodobnosÈ, Ïe Zuzka vyhrá nejakú cenu? 

A Je to nemoÏné.
B Je to málo pravdepodobné.
C Má ‰ancu okolo 50 %.
D Je to veºmi pravdepodobné.
E Je to isté.
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KNIHOVNIČKA 

Otázka ã. 1: KNIHOVNIâKA  M484Q01   

Stolár potrebuje na zhotovenie jednej 
knihovniãky tento materiál: 

4 dlhé drevené dosky,
6 krátkych dreven˘ch dosiek,
12 mal˘ch úchytiek,
2 veºké úchytky a
14 skrutiek.

Stolár má v zásobe 26 dlh˘ch dreven˘ch dosiek, 33 krátkych dreven˘ch dosiek, 200 mal˘ch
úchytiek, 20 veºk˘ch úchytiek a 510 skrutiek. 

Koºko knihovniãiek môÏe z toho materiálu stolár zhotoviÈ?

Odpoveì: ...............................................................................................................................

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 64,58 65,02 64,13 

OECD priemer 
% správne 60,88 61,81 59,99

ODPAD

Otázka ã. 1: ODPAD M505Q01 - 019

Îiaci robili prácu zameranú na Ïivotné prostredie, a preto zhromaÏdili informácie o dobe
rozpadu rôznych druhov odpadu, ktoré ºudia odhadzujú: 

Druh odpadu âas rozkladu

banánová ‰upa 1 – 3 roky
pomaranãová kôra 1 – 3 roky
lepenková ‰katuºa 0,5 roka
Ïuvaãka 20 – 25 rokov
noviny niekoºko dní
polystyrénov˘ pohárik viac ako 100 rokov

Jeden Ïiak má v úmysle vyjadriÈ v˘sledky formou stæpcového diagramu.
Uveìte jeden dôvod, pre ktor˘ stæpcov˘ diagram nie je vhodn˘ na vyjadrenie t˘chto 

ãíseln˘ch údajov.



ZEMETRASENIE

Otázka ã. 1: ZEMETRASENIE M509Q01

V televízii vysielali dokumentárny program o zemetraseniach a o tom, ako ãasto k nim 
dochádza. Diskutovalo sa tieÏ o tom, ãi je moÏné predpovedaÈ zemetrasenie. 

Geológ povedal: „PravdepodobnosÈ, Ïe by v nasledujúcich dvadsiatich rokoch bolo 
zemetrasenie v meste Zedland je 2:3.“

Ktoré z nasledujúcich vyjadrení najlep‰ie vystihuje v˘znam geológovho tvrdenia?

A KeìÏe  , znamená to, Ïe v Zedlande bude zemetrasenie 
odteraz pribliÏne medzi 13 aÏ 14 rokom.

B KeìÏe      je viac ako  , môÏeme si byÈ istí, Ïe zemetrasenie 
v Zedlande bude niekedy poãas 

budúcich dvadsiatich rokov. 

C PravdepodobnosÈ, Ïe zemetrasenie v Zedlande bude niekedy poãas 
budúcich dvadsiatich rokov je vy‰‰ia ako pravdepodobnosÈ, Ïe nebude. 

D NemoÏno povedaÈ, ão sa stane, pretoÏe nikto si nemôÏe byÈ ist˘, kedy 
bude zemetrasenie. 

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 29,30 29,51 29,09 

OECD priemer 
% správne 46,48 46,00 46,98
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VÝBER

Otázka ã. 1: V¯BER M510Q01

V pizzérii ponúkajú základnú pizzu, na ktorej sú dve prílohy: syr a paradajky. MôÏete si
v‰ak objednaÈ pizzu so ‰peciálnymi prílohami, priãom si moÏno vyberaÈ zo ‰tyroch ‰peciál-
nych príloh: olivy, ‰unka, ‰ampiÀóny a saláma. 

René si chce objednaÈ pizzu, na ktorej budú dve rôzne z t˘chto ‰peciálnych príloh. Z koº-
k˘ch rôznych kombinácií si môÏe René vybraÈ?

Odpoveì: ..........................................................................  kombinácií.
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V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer   
% správne 56,42 52,57 60,66 

OECD priemer 
% správne 48,76 46,19 51,34 

VÝSLEDKY PÍSOMNEJ PRÁCE

Otázka ã. 1: V¯SLEDKY PÍSOMNEJ PRÁCE M513Q01 - 019

Diagram udáva v˘sledky písomky z prírodovedn˘ch predmetov, ktoré dosiahli dve skupiny
Ïiakov oznaãen˘ch ako skupina A a skupina B.

Priemern˘ poãet bodov v skupine A je 62,0 a v skupine B 64,5. Îiaci úspe‰ne napí‰u pí-
somku, ak dosiahnu 50 a viac bodov.

Na základe diagramu uãiteº usúdil, Ïe skupina B bola v písomke lep‰ia ako skupina A.
Îiaci v skupine A nesúhlasia s uãiteºom. SnaÏia sa presvedãiÈ uãiteºa, Ïe skupina B ne-
musela byÈ v teste úspe‰nej‰ia. 

Uveìte jeden matematick˘ argument, ktor˘ vychádza z uvedeného grafu a ktor˘ by mohli
pouÏiÈ Ïiaci zo skupiny A.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 19,44 19,24 19,65 

OECD priemer 
% správne 32,21 32,44 31,94 

V˘sledky písomky z prírodovedn˘ch odborov



DETSKÉ TOPÁNKY 

Nasledujúca tabuºka udáva veºkosti topánok 
v Zedlande zodpovedajúce rôznym 
dæÏkam chodidla.

Otázka ã. 1: DETSKÉ TOPÁNKY M515Q01

Marínine chodidlo má dæÏku 163 mm. PouÏite tabuºku, aby ste urãili zedlandskú veºkosÈ to-
pánky, ktorú by mala Marína vyskú‰aÈ .

Odpoveì: ...............................................................................................................................

Otázka ã. 2: DETSKÉ TOPÁNKY M515Q02

Niektoré topánky sú vyrobené vo Veºkej Británii. Na t˘chto topánkach je oznaãené anglic-
ké ãíslovanie namiesto zedlandského.
Je moÏné prepoãítaÈ anglické ãíslovanie na zedlandské podºa nasledujúcich pravidiel:

– anglická veºkosÈ 13 zodpovedá na Zedlande veºkosti 31;
– rozdiel v anglick˘ch a zedlandsk˘ch veºkostiach je kon‰tantn˘.

Akú anglickú veºkosÈ by mala Marína vyskú‰aÈ?

A 4
B 8
C 10
D 13
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Od
 (v mm)

Do
(v mm)

VeºkosÈ
topánky

107 115 18
116 122 19
123 128 20
129 134 21
135 139 22
140 146 23
147 152 24
153 159 25
160 166 26
167 172 27
173 179 28
180 186 29
187 192 30
193 199 31
200 206 32
207 212 33
213 219 34
220 226 35

Prepoãítacia tabuºka pre 
veºkosti detsk˘ch topánok 
v Zendlande



Otázka ã. 3: DETSKÉ TOPÁNKY M515Q03

Presnej‰í prepoãet anglickej veºkosti topánok na zedlandskú je dan˘ nasledujúcim vzor-
com: 

Anglická veºkosÈ = (0,85 x zedlandská veºkosÈ – 13,35).

Ktor˘ z nasledujúcich diagramov najlep‰ie vystihuje vzÈah medzi anglick˘mi a zedlandsk˘-
mi veºkosÈami, ak pouÏijeme pribliÏn˘ (otázka ã. 2) a presn˘ prepoãet?
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SKATEBOARD

Erik je veºk˘m milovníkom skateboardu. Vybral sa do obchodu SKATERS, aby si overil
niektoré ceny.

V tomto obchode je moÏné kúpiÈ kompletn˘ skateboard, alebo je moÏné kúpiÈ  dosku,
sady koliesok, sadu dvoch osí ako aj ostatné doplnky a zhotoviÈ si vlastn˘ skateboard. 

Ceny tovaru, ktor˘ tento obchod ponúka, sú nasledovné:

Druh tovaru Cena v zedoch

Kompletn˘ 82 alebo 84
skateboard

Doska 40, 60 alebo 65

Sada 4 koliesok 14 alebo 36

Sada 2 osí 16

Sada doplnkov 10 alebo 20
(valivé loÏiská, 
kauãukové podloÏky, matice a skrutky)

Otázka ã. 1: SKATEBOARD M520Q01a M520Q01b

Erik si chce skateboard zhotoviÈ sám. Aká je minimálna a maximálna cena samostatne 
zhotoveného skateboardu v tomto obchode?

(a) Minimálna cena: ......................... zedov.

(b) Maximálna cena: ........................ zedov.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 72,58 73,74 71,35 

OECD priemer 
% správne 72,01 72,74 71,26 
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Otázka ã. 2: SKATEBOARD M520Q02

Obchod ponúka tri typy rôznych dosiek, dve sady rôznych koliesok a dve sady doplnkov.
MoÏno si vybraÈ len jednu sadu osí.

Koºko rôznych skateboardov si môÏe Erik zhotoviÈ ?

A 6
B 8
C 10
D 12

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 45,93 49,31 42,37 

OECD priemer 
% správne 45,53 49,01 42,04 

Otázka ã. 3: SKATEBOARD M520Q03

Erik môÏe minúÈ 120 zedov a chce kúpiÈ najdrah‰í skateboard, ak˘ si môÏe dovoliÈ za 
svoje peniaze.

Koºko peÀazí si Erik môÏe dovoliÈ minúÈ za kaÏdú zo 4 ãastí? 

Svoju odpoveì zapí‰te do nasledujúcej tabuºky.

Súãiastky Suma (zed)

Doska

Kolieska

Osi

Doplnky

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 47,95 49,64 46,18 

OECD priemer 
% správne 49,78 50,67 48,87 
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Otázka ã. 1: STOLNOTENISOV¯ TURNAJ M521Q01 - 019

Tomá‰, Róbert, BraÀo a Dávid tvoria ‰portov˘ tím v stolnotenisovom klube. V turnaji sa
kaÏd˘ hráã stretne raz s kaÏd˘m. Pre kaÏd˘ zápas rezervovali dva stoly.

DoplÀte nasledujúci rozpis zápasov tak, Ïe dopí‰ete mená hráãov, ktorí odohrali zápas. 

Stôl ã. 1 Stôl ã. 2

1. kolo Tomá‰ – Róbert BraÀo – Dávid

2. kolo …………… – …………… …………… – ……………

3. kolo …………… – …………… …………… – ……………

Otázka ã. 2: STOLNOTENISOV¯ TURNAJ M521Q02

Andrej patrí do ‰esÈãlenného ‰portového tímu. Spolu so svojimi priateºmi si rezervovali ma-
ximálny poãet stolov, aby ich ‰esÈãlenn˘ tím mohol hraÈ súãasne.

Ak sa kaÏd˘ hráã stretne raz s kaÏd˘m, koºko stolov budú potrebovaÈ? Koºkozápasov 
odohrajú celkovo? Koºko kôl musia odohraÈ? 

Zapí‰te svoje odpovede do nasledujúcej tabuºky.

Poãet stolov:

Poãet zápasov:

Poãet kôl:

Otázka ã. 3: STOLNOTENISOV¯ TURNAJ M521Q03

Klubového turnaja sa zúãastnilo ‰estnásÈ osôb. Tenisov˘ klub má k dispozícii veºa stolov.
Vypoãítajte minimálny poãet kôl, ak sa kaÏd˘ úãastník turnaja raz stretne s kaÏd˘m.

Odpoveì : .................................................................. kôl.
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ZNIŽOVANIE EMISIÍ CO2

Mnohí vedci sa obávajú, Ïe
rastúca kocentrácia CO2 v na-

‰ej atmosfére vyvoláva urãité
zmeny podnebia. 

Nasledujúci diagram uvádza
pre niektoré krajiny a zeme-
pisné oblasti úroveÀ emisií
CO2 v roku 1990 (svetlé stæp-

ce), úroveÀ emisií v roku 1998
(tmavé stæpce) a v˘voj úrovne
emisií medzi rokmi 1990 a
1998, vyjadren˘ v % (‰ípka
doplnená percentami).

Otázka ã. 1: ZNIÎOVANIE EMISIÍ CO2 M525Q01 - 0129

Na diagrame môÏete vidieÈ, Ïe zv˘‰enie emisií CO2 v rokoch 1990 a 1998 v Spojen˘ch ‰tá-

toch dosiahlo 11 %. 
Urobte v˘poãet, ktor˘m môÏeme prísÈ k v˘sledku 11 % .

Otázka ã. 2: ZNIÎOVANIE EMISIÍ CO2 M525Q02 - 019

Monika pre‰tudovala diagram a tvrdí, Ïe objavila chybu v percentách zvy‰ovania emisií:
„ZníÏenie percenta v Nemecku (16 %) je vy‰‰ie ako zníÏenie percenta pre Európsku Úniu
(Celá EU: 4 %). To je nemoÏné, lebo Nemecko je v Európskej Únii.“

Súhlasíte s Monikou, ktorá tvrdí, Ïe je to nemoÏné? Vysvetlite svoju úvahu. 

Otázka ã. 3: ZNIÎOVANIE EMISIÍ CO2 M525Q03 - 0129

Monika a Milo‰ debatovali o tom, v ktorej  krajine (alebo zemepisnej oblasti) zaznamena-
li najväã‰í nárast emisií CO2. Na základe anal˘zy grafu kaÏd˘ z nich dospel k inému záveru.

Uveìte dve moÏné správne odpovede na túto otázku a zdôvodnite, ako ste dospeli ku
kaÏdej z t˘chto odpovedí.

PRÍLOHA A 69



VESMÍRNY LET

Vesmírna stanica Mir bola na obeÏnej dráhe 15 rokov a poãas svojho vesmírneho letu 
obletela Zem 86 500-krát.

Najdlh‰í pobyt kozmonauta na stanici Mir trval asi 680 dní.

Otázka ã. 1: VESMÍRNY LET M543Q01

PribliÏne koºko obehov okolo Zeme urobil kozmonaut? 

A 110
B 1 100
C 11 000
D 110 000

Otázka ã. 2: VESMÍRNY LET M543Q02

Celková hmotnosÈ stanice Mir bola 143 000 kg. Pri návrate na Zem asi 80 % stanice zhore-
lo v atmosfére. Zvy‰ok sa rozpadol na pribliÏne 1 500 úlomkov, ktoré spadli do Tichého 
oceánu.

Aká je priemerná hmotnosÈ úlomkov, ktoré spadli do Tichého oceánu?

A 19 kg
B 76 kg
C 95 kg
D 480 kg

Otázka ã. 3: VESMÍRNY LET M543Q03 - 0129

Stanica Mir obiehala okolo Zeme v nadmorskej v˘‰ke asi 400 kilometrov. Priemer Zeme je
asi 12 700 km a jej obvod asi 40 000 km .

Odhadnite celkovú dráhu, ktorú preletela stanica Mir poãas 86 500 obehov okolo Zeme.
Zaokrúhlite svoju odpoveì s presnosÈou na desiatky miliónov.

70 PRÍLOHA A

)12700( ×π



HRACIE KOCKY 

Na obrázku vpravo vidíme dve hracie kocky,  
pre ktoré platí nasledujúce pravidlo:

Celkov˘ poãet bodiek na dvoch 
protiºahl˘ch stenách je vÏdy sedem.

Otázka ã. 1: HRACIE KOCKY M555Q01

Vpravo vidíte tri kocky postavené na seba. 
Kocka 1 má navrchu ‰tyri bodky. 

Koºko bodiek celkovo je na piatich vodorovn˘ch
stenách, ktoré nevidieÈ (spodok kocky 1, vrch a spodok
kociek 2 a 3)?

SCHODIŠTE 

Otázka ã. 1: SCHODI·TE M547Q01

Nasledujúci obrázok znázorÀuje schodi‰te so 14 schodmi a celkovou v˘‰kou 252 cm.
Aká je v˘‰ka kaÏdého zo 14 schodov?

V˘‰ka schodu: ................................................... cm.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 77,57 81,99 72,60 

OECD priemer 
% správne 78,04 79,09 76,99 
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Celková dæÏka 400 cm

Celková v˘‰ka 252 cm



Otázka ã. 2: HRACIE KOCKY M555Q02

Na obrázku vpravo vidíme dve hracie kocky. 

Hracie kocky sú ‰peciálne kocky, 
pre ktoré platí nasledujúce pravidlo:

Celkov˘ poãet bodiek na dvoch 
protiºahl˘ch stenách je vÏdy sedem.

Jednoduchú hraciu kocku moÏno vyrobiÈ rozrezaním, prehnutím a zlepením kartónu. Toto
moÏno urobiÈ rôznymi spôsobmi. Na obrázku dole moÏno vidieÈ ‰tyri vystrihnuté návrhy,
z ktor˘ch moÏno urobiÈ kocky s bodkami na stenách. 

Ktoré z nasledujúcich návrhov môÏu byÈ poskladané na kocku spæÀajúcu pravidlo, Ïe súãet
na dvoch protiºahl˘ch stenách je 7? Pre kaÏd˘ návrh zakrúÏkujte v nasledujúcej tabuºke
buì „Áno“ alebo „Nie“.

Návrh SpæÀa pravidlo, Ïe súãet na dvoch 
protiºahl˘ch stenách je 7?

I Áno / Nie

II Áno / Nie

III Áno / Nie

IV Áno / Nie

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 61,64 64,58 58,56 

OECD priemer 
% správne 62,97 63,65 62,30 
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PODPORA PREZIDENTOVI

Otázka ã. 1: PODPORA PREZIDENTOVI M702Q01 - 0129

V krajine Zedland sa uskutoãnili prieskumy verejnej mienky zisÈujúce ‰ance kandidáta na
prezidenta pre nadchádzajúce voºby. ·tyria vydávatelia novín uskutoãnili nezávisle celoná-
rodné prieskumy. V˘sledky prieskumov ‰tyroch novín boli nasledujúce:

Noviny 1: 36,5 % (prieskum uskutoãnen˘ 6. januára na vzorke 500 náhodne
vybran˘ch obãanov s hlasovacím právom)

Noviny 2: 41,0 % (prieskum uskutoãnen˘ 20. januára na vzorke 500 
náhodne vybran˘ch obãanov s hlasovacím právom)

Noviny 3: 39,0 % (prieskum uskutoãnen˘ 20. januára na vzorke 1000 
náhodne vybran˘ch obãanov s hlasovacím právom)

Noviny 4: 44,5 % (prieskum uskutoãnen˘ 20. januára na vzorke 1000 
ãitateºov, ktorí zatelefonovali do redakcie)

Ktor˘ z uveden˘ch prieskumov podºa vás najlep‰ie predpovedá ‰ance kandidáta na prezi-
denta, ak sa voºby uskutoãnia 25. januára? Uveìte dva vysvetºujúce dôvody. 

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 24,58 25,57 23,55 

OECD priemer 
% správne 35,66 35,79 35,51 
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NAJLEPŠIE AUTO

âasopis o autách pouÏíva bodovací systém na hodnotenie nov˘ch áut a udeºuje titul „Auto
roka“ autu s najvy‰‰ím celkov˘m poãtom bodov. Hodnoten˘ch je teraz päÈ áut a ich hod-
notenia sú uvedené v tabuºke. 

Auto Bezpeãnostné EfektívnosÈ Vonkaj‰í Vnútorné 
vlastnosti spotreby paliva  vzhºad vybavenie 
(S) (F) (E) (T)

Ca 3 1 2 3

M2 2 2 2 2

Sp 3 1 3 2

N1 1 3 3 3

KK 3 2 3 2



Hodnotenia sú interpretované nasledovne:

3 body = vynikajúce
2 body = dobré
1 bod   = prijateºné

Otázka ã. 1: NAJLEP·IE AUTO M704Q01

Na v˘poãet celkového poãtu bodov pre jedno auto pouÏíva ãasopis o autách nasledujúce
pravidlo, ktoré predstavuje súãet jednotliv˘ch bodov˘ch ziskov:

Celkov˘ poãet bodov = (3 x S) + F + E + T

Vypoãítajte celkov˘ poãet bodov pre auto Ca. Svoju odpoveì zapí‰te na miesto vyznaãené
bodkami.

Celkov˘ poãet bodov pre Ca: ............................................................. 

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 76,63 77,01 76,24 

OECD priemer 
% správne 72,91 71,33 74,50 

Otázka ã. 2: NAJLEP·IE AUTO M704Q02

V˘robca auta Ca si myslel, Ïe pravidlo pre celkov˘ poãet bodov je nespravodlivé. 
Napí‰te niÏ‰ie pravidlo pre v˘poãet celkového poãtu bodov tak, aby auto “Ca” bolo víÈazom.

Va‰e pravidlo by malo zah⁄ÀaÈ v‰etky ‰tyri premenné a mali by ste uviesÈ svoje pravidlo tak,
Ïe doplníte kladné ãísla do ‰tyroch priestorov v nasledujúcej rovnosti. 

Celkové skóre = ………  S + ………  F + ………  E + ………  T.

V˘sledky:
celkovo chlapci dievãatá

SK priemer    
% správne 21,59 25,87 17,17 

OECD priemer 
% správne 25,42 28,68 22,10 
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VZORKA SCHODOV

Otázka ã. 1: VZORKA SCHODOV M806Q01

Róbert vytvára vzorku schodov tak, Ïe pouÏíva ‰tvorce. 

Ako vidíte na obrázku, pouÏíva jeden ‰tvorec v Kroku ã. 1, 
tri ‰tvorce v Kroku ã. 2 a ‰esÈ ‰tvorcov v Kroku ã. 3. 

Koºko ‰tvorcov bude musieÈ pouÏiÈ pri ‰tvrtom kroku?

Odpoveì: ……………………………....…..  ‰tvorcov.
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PRÍLOHA B

EXEMPLIFIKAČNÉ ÚLOHY3) zodpovedajúce  
uvoľneným úlohám štúdie OECD PISA

• ARITMETIKA

Prirodzené čísla

M 402 (Q01) 
str. 9
1.8 Rie‰iÈ v‰etk˘ch 11 typov  jednoduch˘ch slovn˘ch úloh – z dvoch ãastí vytvoriÈ celok
– zo súãtu odpoãítaÈ jedného sãítanca
� Základnú ‰kolu nav‰tevuje spolu 626 Ïiakov. Îiakov prvého stupÀa je 368. Koºko Ïiakov

nav‰tevuje druh˘ stupeÀ základnej ‰koly?

str. 50
1.2 Na základe písaného alebo hovoreného textu správne zapísaÈ ãíselné v˘razy alebo v˘ra-
zy s premennou a urãiÈ ich hodnotu
� Napí‰ v˘raz:

ãíslo o 2 men‰ie ako x

� Urãi hodnotu v˘razu pre ãíslo vedené v zátvorke:
x - 4 (x = - 5)

str. 58
2.7 Rie‰iÈ slovné úlohy, ktoré vedú k rie‰eniu lineárnou rovnicou s jednou neznámou alebo
sústavou dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi
� Ku ktorému ãíslu mám pripoãítaÈ 25, aby som dostal 100?

M 547
str. 10 
1.8 Rie‰iÈ v‰etk˘ch 11 typov  jednoduch˘ch slovn˘ch úloh – z dvoch ãastí vytvoriÈ celok
– delenie na rovnaké ãasti
� Majiteº domu zaplatil 8-ãlennej skupine murárov za prácu 13 104 korún. Mzdu si rozdeli-

li rovnak˘m dielom. Koºko si zarobil kaÏd˘ murár?

M 484 
str. 9
1.7 DeliÈ so zvy‰kom, urobiÈ skú‰ku správnosti
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� Deº, urãi zvy‰ok, urob skú‰ku správnosti:
17 : 2 68 : 7 75 : 8
56 : 6 834 : 3 606 : 7

M 520 (Q01) 
str. 7
1.3  PorovnávaÈ prirodzené ãísla
� Porovnaj prirodzené ãísla:

a) 609 a 815
b) 9 437 a 12 200
c) 1 011 a 999
d) 32 117 a 310 117

Desatinné čísla

M 150 (Q01)
str. 14 
2.5 Pohotovo rie‰iÈ jednoduché príklady na sãitovanie a odãitovanie desatinn˘ch ãísel 
spamäti, nároãnej‰ie príklady písomne
� Preãítaj a vypoãítaj spamäti:

23,6 – 2,6 

Percentá

M 438
str. 34
5.5 VedieÈ rie‰iÈ primerané slovné úlohy na percentá aj z oblasti finanãníctva
� Otec zarobil v apríli 5 700 Sk. Z toho má zaplatiÈ daÀ vo v˘‰ke 15 %. Koºko korún má 

zaplatiÈ?

Pomer, priama a nepriama úmernosť

M 124 (Q03)
str. 45
6.12 Rie‰iÈ úlohy s pouÏitím mierky mapy a plánu
� Urãi, akú dæÏku bude maÈ na mape v mierke 1 : 1 000 000 vzdialenosÈ 50 km.

• ALGEBRA
 
Výraz a jeho úpravy

M 704 (Q01) a M 124 (Q01) 
str. 50
1.2 Na základe písaného alebo hovoreného textu správne zapísaÈ ãíselné v˘razy alebo 

v˘razy s premennou a urãiÈ ich hodnotu
� Urãi hodnotu v˘razu pre ãísla uvedené v zátvorke:

(         ,          )
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Lineárne rovnice a ich sústavy

M 124 (Q01) 
str. 57
2.4 VedieÈ rie‰iÈ lineárne rovnice s neznámou v menovateli
� Rie‰ rovnice, urãi podmienku rie‰iteºnosti a urob skú‰ku: 

Funkcie. Lineárna funkcia

M  704 (Q02)
str. 60
4.3 PoznaÈ v˘znam parametrov v rovnici lineárnej funkcie
� Dané sú dvojice lineárnych funkcií rovnicami:

Zostroj grafy dvojíc t˘chto funkcií do jedného obrázku. Vysvetli príãiny rozdielnosti t˘chto grafov.

• GEOMETRIA

Objem a povrch geometrických telies

M 555
str. 93
10.2 NaãrtnúÈ siete kvádra, kocky, hranola, valca, ihlana a kuÏeºa

 

• KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA
 
Kombinatorika

M 510 
str. 96
1.2 VedieÈ z daného poãtu prvkov (men‰í ako 6) vybraÈ men‰í poãet prvkov ako je dan˘ po-
ãet a tieto vybrané prvky usporiadaÈ. UrãiÈ poãet takto vybran˘ch a usporiadan˘ch prvkov.
� Koºk˘mi rôznymi spôsobmi moÏno z 5-ãlenného v˘boru zvoliÈ predsedu a tajomníka?
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M 520 
str. 97
1.4 VedieÈ vypoãítaÈ kombinatorické úlohy podºa pravidla súãinu aspoÀ pomocou názoru
� Milan má tri rôzne kravaty a ‰tyri rôzne ko‰ele. Koºk˘mi rôznymi spôsobmi si môÏe ob-

liecÈ ko‰eºu a kravatu?

Pravdepodobnosť

M 509, M 467 
str. 97
2.1 ZískaÈ skúsenosti v porovnávaní rôznych udalostí z hºadiska miery ich pravdepodobnosti
� Zoraì nasledujúce udalosti podºa odhadu miery ich pravdepodobnosti:

Uãiteº matematiky bude dnes skú‰aÈ. Uãiteº matematiky nebude dnes v ‰kole. Uãiteº ma-
tematiky je dnes v ‰kole, ale nepôjde na hodinu. Uãiteº matematiky bude zastupovaÈ na
hodine telesnej v˘chovy. Uãiteº matematiky dnes bude ãítaÈ na vyuãovacej hodine noviny.

2.2 RozoznaÈ isté, moÏné, ale aj nemoÏné udalosti
� Ktoré z t˘chto udalostí sú isté, moÏné, neisté a nemoÏné?

Západ Slnka. Telesná v˘‰ka Ïiakov na konci roka bude 182 cm. Priemerná dæÏka Ïivota 
obyvateºov Slovenska na konci tisícroãia bude 200 rokov. V˘skyt klasifikaãnej známky 7
na vysvedãení Ïiakov. Narodenie trojiãiek. Vytekanie vody z prázdneho hrnca. Pri porov-
naní polovice a tretiny jablka zistenie, Ïe polovica jablka je men‰ia ako tretina. Syn je
mlad‰í ako otec.

2.3 VedieÈ vypoãítaÈ relatívnu poãetnosÈ urãitej udalosti
� Pri hádzaní hracou kockou zo 60 hodov 9-krát padla jednotka. Vypoãítaj, aká je relatív-

na poãetnosÈ udalosti, Ïe „padla jednotka“.
� HádÏeme dvoma mincami. Zo 40 hodov 23-krát padla hlava. Vypoãítaj, aká je relatívna

poãetnosÈ udalosti „padla hlava“.

2.3 VedieÈ vypoãítaÈ relatívnu poãetnosÈ istej udalosti

Štatistika

M 150, M 179 
str. 98 – 99
3.1 VedieÈ zaznamenaÈ a usporiadaÈ údaje získané z praxe
� Zaznamenajte ão najvhodnej‰ie v˘sledky z va‰ich pozorovaní napríklad z premávky osob-

n˘ch, nákladn˘ch, dodávkov˘ch áut a bicyklov pred va‰ím domom alebo pred ‰kolou po-
ãas 1 hodiny.
� Zaznamenaj v˘sledky 50 hodov kockov pomocou sãítacích ãiar.

3.2 VedieÈ uskutoãniÈ jednoduché ‰tatistické zisÈovanie a v˘sledky zapísaÈ formou tabuºky 
alebo zaznamenávaÈ stæpcov˘m diagramom.
� Spracuj uãebné v˘sledky Ïiakov z va‰ej triedy dosiahnuté z matematiky na konci minu-

lého roka.
� Zisti v˘davky va‰ej rodiny v jednotliv˘ch dÀoch v urãitom t˘Ïdni a znázorni ich stæpcov˘m

diagramom. âo môÏe‰ vyãítaÈ z diagramu?
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3.3 âítaÈ tabuºky a grafy a vedieÈ ich interpretovaÈ v praxi
� V obchodnom dome zákazníci nakúpili

Nakúpili spotrebného tovaru za Sk potravín za Sk

1. t˘ÏdeÀ 8 735 973 12 499

2. t˘ÏdeÀ 20 689 750 21 763 840

3. t˘ÏdeÀ 18 679 054 19 306 569

4. t˘ÏdeÀ 21 650 693 24 759 507

a) Zisti, v ktorom t˘Ïdni v mesiaci bol príjem za predaj spotrebného tovaru najvy‰‰í? 
V ktorom t˘Ïdni najniÏ‰í?

b) Podobné zistenia urob aj na príjem za predaj potravín.
c) Zisti, v ktorom t˘Ïdni bol rozdiel medzi príjmom za potraviny a spotrebn˘ tovar naj-

vy‰‰í a v ktorom t˘Ïdni najniÏ‰í.

� Údaje uvedené v tabuºke znázorni stæpcov˘m diagramom.

3.4 VedieÈ vypoãítaÈ aritmetick˘ priemer
� Z tabuºky uvedenej v úlohe 1 poÏiadavky 3.3 vypoãítaj:

a) Aká bola priemerná denná trÏba v oddelení potravín, ak sa predávalo 6 dní v t˘Ïdni?
b) Aká bola priemerná t˘Ïdenná trÏba zo spotrebného tovaru?
c) Koºko percent z celkovej trÏby ãiní najvy‰‰í t˘Ïdenn˘ príjem zo spotrebného tovaru?
d) Koºko percent z celkovej trÏby ãiní najvy‰‰í t˘Ïdenn˘ príjem z potravín? 
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PRÍLOHA C

Ukážka časti vzdelávacieho štandardu (návrh)
ŠTATISTIKA

Obsah

·tatistick˘ súbor, ‰tatistická jednotka, znak, poãetnosÈ javu, v˘poãet aritmetického priemeru

POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

1. VedieÈ zaznamenaÈ a usporiadaÈ údaje získané z praxe.

ZÁKLADNÁ ÚROVE≈:

Zaznamenaj ão najvhodnej‰ie v˘sledky z pozorovania premávky osobn˘ch, nákladn˘ch,
dodávkov˘ch áut a bicyklov pred ‰kolou poãas 1 hodiny. 

Zdroj: Vzdelávacie ‰tandardy3)

STREDNÁ ÚROVE≈:

Usporiadaj podºa veºkosti maximálne denné teploty namerané poãas 1 t˘ÏdÀa dané  ta-
buºkou, urã poãetnosti javov „maximálna teplota bola n °C“ a zisti, ktor˘ z nich má naj-
väã‰iu poãetnosÈ.

deÀ Po Ut St ·t Pi So Ne

°C 19 21 18 19 18 20 18

NAJVY··IA ÚROVE≈:

Tabuºka udáva poãetnosti známok z písomnej práce. Zisti, ãi sú dané v˘roky o v˘sledkoch
písomnej práce pravdivé alebo nepravdivé a svoje tvrdenie odôvodni.

známka 1 2 3 4 5

poãetnosÈ 4 12 9 3 2
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1. v˘rok: Jednotiek bolo viac ako pätoriek.
2. v˘rok: Najviac bolo trojok.
3. v˘rok: Dvojok bolo toºko ako trojok a ‰tvoriek spolu.
4. v˘rok: Písomnú prácu písalo 32 Ïiakov.

2. VedieÈ uskutoãniÈ jednoduché ‰tatistické zisÈovanie a v˘sledky zapísaÈ 
formou tabuºky alebo zaznamenaÈ diagramom.

ZÁKLADNÁ ÚROVE≈:

Zapí‰ do tabuºky v˘‰ku Ïiakov va‰ej triedy a znázorni ju stæpcov˘m diagramom.

STREDNÁ ÚROVE≈:

V tabuºke je informácia o nákupoch v predajni ovocia a zeleniny, ktoré sa uskutoãnili 
v priebehu pol hodiny:

Zákazník ã. 1 ã. 2 ã. 3 ã. 4 ã. 5 ã. 6 ã. 7

jabæãka 3 kg 1 kg 2 kg 2 kg 1 kg

banány 1 kg 1 kg 2 kg

pomaranãe 1 kg 1 kg 2 kg 3 kg

hrozno 1 kg 1 kg 2 kg

a) Zapí‰te do tabuºky a znázornite stæpcov˘m diagramom, koºko kg sa predalo z jednot-
liv˘ch druhov ovocia. Z ktorého druhu sa predalo najviac?

b) Zapí‰te do tabuºky a znázornite stæpcov˘m diagramom, koºko korún zaplatili zákazní-
ci za jednotlivé druhy ovocia, ak: 

1 kg jabæk stál 20 Sk, 1 kg banánov 30 Sk, 
1 kg pomaranãov 30 Sk a 1 kg hrozna 40 Sk.

Za ktor˘ druh ovocia ut⁄Ïili najviac peÀazí?

NAJVY··IA ÚROVE≈:

V stæpcovom diagrame, ktor˘ znázorÀuje sledovanosÈ niektor˘ch televíznych staníc, dosa-
hovali jednotlivé stæpce nasledujúce v˘‰ky: 5, 8, 3, 9, 10, 7, 2, 4. Vypoãítajte, ak˘ veºk˘ 
uhol by zodpovedal najsledovanej‰ej televíznej stanici, keby bol diagram kruhov˘.
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3. âítaÈ tabuºky a grafy a vedieÈ ich interpretovaÈ v praxi

ZÁKLADNÁ ÚROVE≈:

M438Q01 (V˘voz)

STREDNÁ ÚROVE≈:

M505Q01 (Odpad)
M179Q01 (LúpeÏe)

NAJVY··IA ÚROVE≈:

M513Q01 (V˘sledky písomnej práce)
M438Q02 (V˘voz)

4. VedieÈ vypoãítaÈ aritmetick˘ priemer

ZÁKLADNÁ ÚROVE≈:

V obchodnom dome zákazníci nakúpili:

Nakúpili spotrebn˘ tovar za Sk potraviny za Sk

1. t˘ÏdeÀ 8 735 973 12 499

2. t˘ÏdeÀ 20 689 750 21 763 840

3. t˘ÏdeÀ 18 679 054 19 306 569

4. t˘ÏdeÀ 21 650 693 4 759 507

a) Aká bola priemerná t˘Ïdenná trÏba zo spotrebného tovaru?
b) Aká bola priemerná denná trÏba v oddelení potravín, ak sa predávalo ‰esÈ dní v t˘Ïdni?

Zdroj: Vzdelávacie ‰tandardy3

STREDNÁ ÚROVE≈:

M468Q01 (Testy z prírodopisu)

NAJVY··IA ÚROVE≈:

Jedného dÀa si na hodine telesnej v˘chovy v‰etci Ïiaci odmerali svoju v˘‰ku. Priemerná na-
meraná v˘‰ka chlapcov bola 150 cm, priemerná v˘‰ka dievãat 160 cm. Alena bola najvy‰-
‰ia, jej v˘‰ka bola 180 cm. Zdeno bol najmen‰í, jeho v˘‰ka bola 130 cm. 
Dvaja Ïiaci v ten deÀ ch˘bali, ale nasledujúci deÀ uÏ do ‰koly pri‰li. Ich v˘‰ka sa odmera-
la a znova sa vypoãítali priemerné v˘‰ky, ale ani priemerná v˘‰ka dievãat, ani priemerná
v˘‰ka chlapcov sa nezmenili. 
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Ktor˘ záver je moÏné vyvodiÈ na základe uveden˘ch informácií?

� Títo dvaja Ïiaci sú dievãatá.
� Jeden zo Ïiakov je chlapec, druh˘ je dievãa.
� Obaja Ïiaci sú rovnako vysokí.
� Priemerná v˘‰ka v‰etk˘ch Ïiakov spolu sa nezmenila.
� Zdeno je stále najmen‰í.
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