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Vec: Odpoveď na list

Vážená pani predsedníčka,

v prvom rade sa chceme Vám a Vašim kolegom
v celoslovenskom

testovaní deviatakov.

poďakovať

za podnetné

návrhy a názory na testy

Dovol'te, aby sme reagovali na Váš list zo dňa 21. marca 2011,

ktorý bol zaslaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V celoslovenskom

testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ používame a vyhodnocujeme

testy relatívneho výkonu,

tzv. NR-testy, čiže testy rozlišujúce žiakov podl'a ich výkonov v teste. Svojimi charakteristikami
testy podobné

tým, ktoré si vytvárajú

učitelia

na overovanie

vedomostí

žiakov

to nie sú

počas vyučovania.

V takomto type testu, v rozlišovacom teste, už vopred očakávame priemernú úspešnosť 50 - 60 %. Tak
je test i skonštruovaný.

Optimálna úspešnosť úloh by sa mala priemerne pohybovať okolo 50 až 60 %.

Vtedy test spol'ahlivo rozdelí žiakov do rebríčka.

Hlavným zmyslom

testu relatívneho

výkonu je totiž

rozlíšiť jednotlivých žiakov usporiadaním do poradia podl'a zvládnutia daného obsahu testu.
Obsah testu z matematiky 2011 tvoria úlohy, ktoré sú zastúpené podl'a kognitívnej náročnosti približne
v pomere 1: 2 : 1.
- v piatich úlohách sa overuje porozumenie matematickému problému,
- v desiatich úlohách, či žiaci dokážu aplikovať
školským úlohám,
- v piatich úlohách
situáciách.

zisťujeme,

osvojené

či žiaci vedia aplikovať

vedomosti

poznatky

na úlohách

v neznámych,

Ciel'om autorov je pripravovať testy, kde budú úlohy zamerané aj na porozumenie
súvislostí a vzťahov, teda úlohy overujúce hlbku matematických

podobných

problémových

textu, nachádzanie

vedomostí a zručností. S ciel'om rozlíšiť

žiakov pri prijímaní na stredné školy, autori nezaraďujú úlohy, v ktorých by sa overovalo len opakovanie
naučených

postupov, ale to, či žiaci vedia využiť získané vedomosti a zručnosti v nových, neznámych
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