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Táto jednoduchá úloha s výberom odpovede bola zaradená do úrovne 1 CIL (obťažnosť úlohy 474 bodov) 

a vyžadovala od žiakov identifikovanie príjemcu/príjemcov emailu na základe zvyklostí používaných v bežnej 

emailovej komunikácii pre zobrazenie polí odosielateľa („Od“) a príjemcu emailu („Komu“ a „Kópia“).  

V priemere krajín ICILS úlohu správne zodpovedalo 66 % žiakov.  

Krajina 
% správnych 

odpovedí (S.E) 
Krajina 

% správnych 
odpovedí (S.E) 

Nórsko 85 (1.1) Slovinsko 69 (1.5) 

Austrália 80 (1.0) Česká Republika 69 (1.3) 

Nemecko 77 (1.6) Chorvátsko 68 (1.5) 

Ruská federácia 74 (1.4) Čile 62 (1.6) 

Litva 73 (1.4) Kórea 57 (1.4) 

Poľsko 71 (1.3) Turecko 35 (1.9) 

Slovenská republika 70 (1.3) Thajsko 30 (1.9) 
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Úloha bola zaradená do úrovne 2 CIL (obťažnosť úlohy 532 bodov) a vyžadovala od žiakov zmenu nastavení  

zdieľania pre spoločný dokument.  

Žiak mal demonštrovať schopnosť orientovať sa v dokumente a nastaviť ho tak, aby mohol byť zdieľaný s ostatnými 

žiakmi, ktorí s ním spolupracujú. V sekcii „Nastavenie“ má možnosť nastaviť zdieľanie a udeliť spolupracovníkovi 

(Alene) požadovaný užívateľský prístup.  

V priemere krajín ICILS úlohu správne zodpovedalo 54 % žiakov.  

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Nórsko 74 (1.2) Slovinsko 57 (1.8) 

Austrália 72 (1.1) Poľsko 54 (1.4) 

Ruská federácia 68 (1.5) Čile 50 (1.5) 

Kórea 66 (1.2) Litva 49 (1.6) 

Slovenská republika 62 (1.8) Česká Republika 46 (1.2) 

Chorvátsko 60 (1.6) Turecko 30 (1.8) 

Nemecko 58 (1.8) Thajsko 16 (1.6) 
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Úloha s voľnou tvorbou odpovede bola zaradená do úrovne 3 CIL (obťažnosť úlohy 646 bodov) a vyžadovala od 

žiakov identifikovať, že všeobecné oslovenie v emaile pravdepodobne znamená, že odosielateľ nepozná príjemcu. 

Úloha vyžaduje vysvetlenie, že použité všeobecného oslovenie, namiesto osobného, môže byť dôkaz, že sa môže 

jednať o podvod, akým sa niekto snaží získať prístup k bezpečnostným prvkom (heslo) emailu. 

 V priemere krajín ICILS úlohu správne zodpovedalo 25 % žiakov.  

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Austrália 60 (1.1) Slovenská republika 23 (1.5) 

Litva 36 (1.5) Česká Republika 21 (1.2) 

Poľsko 34 (1.5) Čile 19 (1.2) 

Ruská federácia 33 (1.8) Slovinsko 16 (1.0) 

Nórsko 30 (1.4) Chorvátsko 14 (1.2) 

Nemecko 28 (1.5) Thajsko 7 (0.9) 

Kórea 27 (1.4) Turecko 4 (0.7) 
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Úloha s tvorbou odpovede bola zaradená do najvyššej 4 úrovne CIL (obťažnosť úlohy 707 bodov) a vyžadovala od 

žiakov identifikovať nesúlad medzi údajným odosielateľom a jeho emailovou adresou, čo môže naznačovať, že sa 

jedná o podvod. 

Žiaci majú nájsť nesúlad medzi emailovou adresou, v ktorej je uvedená doména „freemail.icils“ namiesto domény 

„webdok.icils“.  

V priemere krajín ICILS úlohu správne zodpovedalo 16 % žiakov.  

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Krajina 
% správnych 
odpovedí (S.E) 

Litva 28 (1.4) Ruská federácia 15 (1.1) 

Česká Republika 27 (1.3) Poľsko 14 (0.8) 

Nórsko 25 (1.3) Slovinsko 13 (1.0) 

Slovenská republika 21 (1.2) Chorvátsko 12 (1.1) 

Kórea 21 (1.1) Nemecko 7 (1.0) 

Austrália 19 (1.0) Thajsko 5 (1.0) 

Čile 17 (1.1) Turecko 3 (0.5) 



 


