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Príloha 2 

 

MATURITA 2019 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Výsledky a analýza priemernej úspešnosti testovaných žiakov 

vo vybraných testových úlohách z hľadiska typu školy 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo 38 719 žiakov s celkovou priemernou 

úspešnosťou 50,7 %. Z celkového počtu testovaných žiakov bolo 13 191 žiakov 

gymnázií, ktorí riešili test s priemernou úspešnosťou 62,9 % a 24 912 žiakov 

stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí riešili test s priemernou úspešnosťou 

44,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli štatisticky vyššiu úspešnosť o 18,7 %, čo predstavuje 

rozdiel 19 percentuálnych bodov (p. b.). Žiaci gymnázií vyriešili v 64-položkovom 

teste správne v priemere takmer o 12 úloh viac ako žiaci stredných odborných 

škôl a konzervatórií.  

 

Test veľmi spoľahlivo rozdelil žiakov od najmenej po najviac úspešných. Reliabilita 

(spoľahlivosť) testu zo slovenského jazyka a literatúry je vysoká (0,87). 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry overoval vedomosti a schopnosti žiakov na 

výstupe vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3 (s nadväznosťou na nižšie 

sekundárne vzdelávanie ISCED 2). Overovanie základných vedomostí a zručností 

z jednotlivých tematických celkov vyplýva z požiadaviek na jazykové, štylistické 

a literárne vedomosti, schopnosti a zručnosti, taktiež z požiadaviek na čitateľské 

a interpretačné schopnosti a zručnosti žiakov, ktoré vychádzajú z požiadaviek ŠVP 

pre vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3) identického pre gymnáziá i SOŠ 

a konzervatóriá. Test meral úroveň vedomostí, schopností a zručností z oblasti 

slovenského jazyka a literatúry a čítania s porozumením.  

 

Na analýzu z celoslovenského hľadiska sme vybrali 10 úloh. Podľa náročnosti boli 

tieto úlohy klasifikované nasledujúco: 

 ľahké: úloha číslo 02, 28, 57, 

 stredne obťažné: úlohy číslo 05, 26, 35, 44, 47, 

 obťažné: úlohy číslo 10, 62. 

 

Úlohy číslo 02, 05, 10, 26, 28, 35, 44 a 57 boli uzavreté úlohy s výberom jednej 

správnej odpovede zo štyroch možností. Úlohy 47 a 62 boli otvorené, vyžadovali si 

krátku odpoveď. 
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Ukážka 1, zadanie a analýza úloh 02 a 05 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohy 02 a 05 predstavuje populárno-náučný text 

súčasného literárneho vedca a historika prezentujúci dobové literárne recenzie diela 

A. Sládkoviča Marína.  

 

02 Básnickú skladbu Marína zaraďujeme 
(A) k príkladom dobového zápasu autora za národné ideály. 
(B) k najrevolučnejším dielam v slovenskej poézii. 
(C) k dielam, ktorými sa vo svojej tvorbe inšpiroval Ján Kollár. 
(D) k vrcholom slovenskej romantickej poézie. 

 
Úloha testovala aplikáciu vedomostí z literárnej histórie. Úlohu sme zaradili do 

kognitívnej úrovne aplikácia s využitím konceptuálnych poznatkov. Konceptuálne 

poznatky si vyžadujú prepájanie istých znalostí a predpokladajú ich zlúčenie do 

zmysluplného celku. Takéto poznatky si vyžadujú vlastnú interpretáciu, aby žiaci 

dospeli k správnej odpovedi. Správnu odpoveď uviedlo 67,3 % žiakov z celkovej 

testovanej populácie, úloha bola pre testovanú populáciu ľahká. Pre vyriešenie úlohy 

museli žiaci zaradiť dielo posudzované v ukážke do literárnohistorického 

kontextu. 
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Žiaci gymnázií dosiahli priemernú úspešnosť na úrovni 79 %, žiaci SOŠ 

a konzervatórií na úrovni 61,3 %, teda úloha bola pre nich ľahká. Rozdiel medzi 

oboma porovnávanými skupinami predstavuje 17 p. b. Úloha mala vyhovujúcu 

rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od úspešných. 

 

05 Orol tatranský bol 

(A) súčasťou časopisu Slovenské pohľady. 

(B) prílohou novín Slovenské národné noviny. 

(C) časopisom, ktorý vydával spolok Tatrín. 

(D) novinami, ktoré vydával Mikuláš Dohnány. 

 

Úloha bola zameraná na aplikáciu vedomostí z literárnej histórie. Úlohu sme zaradili 

do kognitívnej úrovne aplikácia s využitím faktických poznatkov. Faktické poznatky 

predstavujú horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným 

procesom. Správnu odpoveď uviedlo 50,3 % žiakov z celkovej testovanej populácie, 

úloha bola pre testovanú populáciu stredne obťažná. Pre vyriešenie úlohy museli 

žiaci aplikovať vedomosti z literárnej histórie a dejín jazyka 

v literárnohistorickom kontexte, resp. použiť medzipredmetové vzťahy medzi 

slovenským jazykom a dejepisom. 

Žiaci gymnázií dosiahli priemernú úspešnosť na úrovni 63,1 %, úloha bola pre nich 

ľahká. Žiaci SOŠ a konzervatórií na úrovni 43,7 %, teda úloha bola pre nich stredne 

obťažná. Rozdiel medzi oboma porovnávanými skupinami predstavuje 19 p. b. Úloha 

mala vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od 

úspešných. 
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Ukážka 2, zadanie a analýza úlohy 10 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohu 10 predstavuje komunikačnú situáciu v umeleckom 

románovom texte.  

10 Koľko postáv vystupuje v ukážke 2? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

Úloha testovala kompetenciu čítania s porozumením a analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím konceptuálnych poznatkov z literárnej teórie, textovej syntaxe a jazykovej 

komunikácie. Konceptuálne poznatky si vyžadujú prepájanie istých znalostí 

a predpokladajú ich zlúčenie do zmysluplného celku. Takéto poznatky si vyžadujú 

vlastnú interpretáciu, aby žiaci dospeli k správnej odpovedi. Čítanie s porozumením 

je kompetencia, ktorá je podmienkou úspešného napredovania žiakov nielen 

v školskej praxi, ale aj pre ďalšie pôsobenie a rozvoj v profesijnej kariére. Žiaci mali 

identifikovať pásmo reči postáv a pásmo rozprávača a na základe týchto informácií 

určiť, koľko postáv vystupuje v ukážke. Správna odpoveď bola (B) tri postavy (Harry 
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– Lord Wotton, maliar Basil a Dorian Gray). Pre vyriešenie úlohy museli žiaci 

v umeleckom texte priamo aplikovať vedomosti z teórie literatúry o pásme reči 

postáv a pásme rozprávača, vedomosti z textovej syntaxe o členení textu na 

odseky a nadväznosti textu a z komunikácie. Správnu odpoveď uviedlo 32,6 % 

žiakov z celkovej testovanej populácie, úloha bola pre testovanú populáciu obťažná. 

Žiaci gymnázií ju riešili s úspešnosťou 48,3 %, úloha bola pre nich stredne obťažná. 

Žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 24,5 %, úloha bola pre nich 

obťažná. Rozdiel medzi oboma porovnávanými skupinami predstavuje 23 p. b. Úloha 

mala vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od 

úspešných. 

Ukážka 4, zadanie a analýza úloh 26 a 28 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohy 26 a 28 predstavuje komunikačnú situáciu 

v umeleckom dramatickom texte.  

 

26 V ktorej možnosti sú všetky slová z ukážky 4 neutrálne? 

(A) A ty už choď niekam v peklo! 

(B) I tá fľandra von! 

(C) Už sa pakuj! 

(D) Nefrflite mi! 
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Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím konceptuálnych poznatkov z lexikálnej roviny jazyka. Konceptuálne 

poznatky si vyžadujú prepájanie istých znalostí a predpokladajú ich zlúčenie do 

zmysluplného celku. Takéto poznatky si vyžadujú vlastnú interpretáciu, aby žiaci 

dospeli k správnej odpovedi. Pre vyriešenie úlohy museli žiaci aplikovať vedomosti 

o význame slova a mali identifikovať prvotný neutrálny význam slova bez 

vetného kontextu. Správnu odpoveď uviedlo 57,0 % žiakov z celkovej testovanej 

populácie, úloha bola pre testovanú populáciu stredne obťažná. Žiaci gymnázií ju 

riešili s úspešnosťou 73,2 %, úloha bola pre nich ľahká, celkovo nemali s jej riešením 

problém. Žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 48,8 %, úloha bola pre 

nich stredne obťažná. Rozdiel medzi oboma porovnávanými skupinami predstavuje 

24 p. b. Úloha mala vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej 

úspešných žiakov od úspešných. 

 

28 V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta z ukážky 4? 

(A) Ty mňa? 

(B) Chceš doniesť. 

(C) Budem chovať. 

(D) Matička Kristova! 

 

Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu  a aplikáciu vedomostí 

s využitím faktických poznatkov zo syntaktickej roviny jazyka. Faktické poznatky 

predstavujú horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným 

procesom. Pre vyriešenie úlohy museli žiaci aplikovať vedomosti z vetnej syntaxe 

a mali odlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlenných viet. Správnu odpoveď uviedlo 

61,4 % žiakov z celkovej testovanej populácie, úloha bola pre testovanú populáciu 

ľahká. Žiaci gymnázií ju riešili s úspešnosťou 75,8 %, úloha bola pre nich ľahká, 

celkovo nemali s jej riešením problém. Žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili 

s úspešnosťou 53,8 %, úloha bola pre nich stredne obťažná. Rozdiel medzi oboma 

porovnávanými skupinami predstavuje 22 p. b. Úloha mala vyhovujúcu rozlišovaciu 

schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od úspešných. V nesprávnych 

riešeniach žiaci často uvádzali možnosť (A) Ty mňa? V tejto možnosti je uvedená 

neúplná dvojčlenná veta s aktuálnou kontextovou elipsou. Žiaci neidentifikovali 

prítomnosť určovacieho skladu medzi prísudkom a predmetom. Hoci prísudok je vo 

vete vypustený, elipsu prísudku signalizuje prítomnosť predmetu, ktorý bližšie určuje 

práve prísudok.  
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Ukážka 5, zadanie a analýza úlohy 35 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohu 35 predstavuje nesúvislý informačný publicistický 

text.  
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35 Z koľkých viet sa skladá súvetie v druhom odseku ukážky 5? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím faktických poznatkov zo syntaktickej roviny jazyka. Faktické poznatky 

predstavujú horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným 

procesom. Pre vyriešenie úlohy museli žiaci aplikovať vedomosti o prísudku 

a vetnej syntaxi. Správnu odpoveď uviedlo 53,3 % žiakov z celkovej testovanej 

populácie, úloha bola pre testovanú populáciu stredne obťažná. Žiaci gymnázií ju 

riešili s úspešnosťou 57,8 %, žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 

50,9 % a úloha bola pre obe porovnávané skupiny stredne obťažná. Rozdiel medzi 

oboma porovnávanými skupinami predstavuje iba 7 p. b. Úloha mala vyhovujúcu 

rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od úspešných. 

 

Ukážka 6, zadanie a analýza úloh 44 a 47 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohy 44 a 47 predstavuje umelecký lyrický veršovaný text.  

 

44 V ktorej možnosti sa nachádza epiteton/básnický prívlastok? 

(A) duša príkro o mne súdi 

(B) pokým ho jasné slnce neosvieti 

(C) len s vaším krídlom vzlietam 

(D) ku mne sladké svetlo prúdi 
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Úloha patrí do literárnej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím faktických poznatkov z teórie literatúry. Faktické poznatky predstavujú 

horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným procesom. Pre 

vyriešenie úlohy museli žiaci analyzovať verše z ukážky a aplikovať vedomosti 

o umeleckých prostriedkoch. Správnu odpoveď uviedlo 57,0 % žiakov z celkovej 

testovanej populácie, úloha bola pre testovanú populáciu stredne obťažná. Žiaci 

gymnázií ju riešili s úspešnosťou 72,4 %, úloha bola pre nich ľahká. Žiaci SOŠ 

a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 48,8 %, úloha bola pre nich stredne obťažná. 

Rozdiel medzi oboma porovnávanými skupinami predstavuje 24 p. b. Úloha mala 

vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od 

úspešných. 

Najčastejšie uvádzaná nesprávna odpoveď bola (B) pokým ho jasné slnce neosvieti, 

v ktorej nejde o epiteton, ale o zhodný prívlastok bez estetickej funkcie. Na základe 

pripomienok učiteľov i žiakov máme informácie, že mnohým žiakom robí problém 

rozlíšenie epiteta ornans a epiteta constans. Tu pripomíname, že ukážka nie je 

z klasickej literatúry, ani z ľudovej slovesnosti, preto klasifikácia epiteta v duchu 

klasickej poetiky nie je žiadúca. ŠVP takéto rozdelenie epitet ani neuvádza.  

 

47 Vypíšte z ukážky 6 synonymum k slovu prianie.  

vôľou/vôľa 

 

Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím konceptuálnych poznatkov z lexikálnej roviny jazyka a zároveň aj 

kompetenciu čítania s porozumením. Konceptuálne poznatky si vyžadujú prepájanie 

istých znalostí a predpokladajú ich zlúčenie do zmysluplného celku. Takéto poznatky 

si vyžadujú vlastnú interpretáciu, aby žiaci dospeli k správnej odpovedi. Pre 

vyriešenie úlohy museli žiaci porozumieť čítanému básnickému textu 

a analyzovať význam slova, aplikovať vedomosti o význame slova 

a rovnoznačnosti/synonymii slov. Správnu odpoveď uviedlo 45,4 % žiakov 

z celkovej testovanej populácie, úloha bola pre testovanú populáciu stredne 

obťažná. Žiaci gymnázií ju riešili s úspešnosťou 63,3 %, úloha bola pre nich ľahká. 

Žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 36,2 %, úloha bola pre nich 

obťažná. Rozdiel medzi oboma porovnávanými skupinami predstavuje až 27 p. b. 

Úloha mala vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, dobre rozlíšila menej úspešných 

žiakov od úspešných. 
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Ukážka 8, zadanie a analýza úloh 57 a 62 

 

 
 

Východisková ukážka pre úlohy 57 a 62 predstavuje informačný propagačný text.  

 

57 Ukážka 8 predstavuje 

(A) inzerát propagujúci nový výrobok. 

(B) reklamu na predaj perlivej vody. 

(C) reklamu na prístroj vyrábajúci sýtené nápoje. 

(D) anotáciu odporúčajúcu požívanie nesladených nápojov. 

 

Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím konceptuálnych poznatkov zo štylistickej roviny jazyka. Konceptuálne 

poznatky si vyžadujú prepájanie istých znalostí a predpokladajú ich zlúčenie do 

zmysluplného celku. Takéto poznatky si vyžadujú vlastnú interpretáciu, aby žiaci 

dospeli k správnej odpovedi. Pre vyriešenie úlohy museli žiaci aplikovať vedomosti 

o význame slova a mali identifikovať prvotný neutrálny význam slova bez 

vetného kontextu. Správnu odpoveď uviedlo 73,0 % žiakov z celkovej testovanej 

populácie, úloha bola pre testovanú populáciu ľahká. Žiaci gymnázií ju riešili 

s úspešnosťou 74,7 % a žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 72,0 %. 

Úloha bola pre obe porovnávané skupiny žiakov ľahká, preto nedostatočne rozlíšila 

žiakov podľa výkonnostných skupín. 

 

62 Ktorá spoluhláska má v nasledujúcej vete z ukážky 8 trojakú výslovnosť? 

Zatiaľ čo sladené malinovky z obchodu obsahujú veľké množstvo cukru, 

všelijakých/všeliakých farbív a konzervantov, na pohári čistej perlivej vody 

ochutenej napríklad kúskami ovocia či byliniek nie je nič zlé. 

v/V 
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Úloha patrí do jazykovej zložky predmetu a overovala analýzu a aplikáciu vedomostí 

s využitím faktických poznatkov zo zvukovej roviny jazyka. Faktické poznatky 

predstavujú horizont vedomostí, ktoré si žiak osvojuje prirodzeným edukačným 

procesom. Pre vyriešenie úlohy museli žiaci aplikovať vedomosti o spoluhláskach 

a ich výslovnosti v kontexte slova a vety, mali identifikovať spoluhlásku 

s tromi rôznymi spôsobmi výslovnosti pod vplyvom okolitých hlások. Správnu 

odpoveď uviedlo 33,6 % žiakov z celkovej testovanej populácie, úloha bola pre 

testovanú populáciu obťažná. Žiaci gymnázií ju riešili s úspešnosťou 51,6 %, úloha 

bola pre nich stredne obťažná. Žiaci SOŠ a konzervatórií ju riešili s úspešnosťou 

24,2 %, úloha bola pre nich obťažná. Rozdiel medzi oboma porovnávanými 

skupinami predstavuje až 27 p. b. Úloha mala vyhovujúcu rozlišovaciu schopnosť, 

dobre rozlíšila menej úspešných žiakov od úspešných. 

Z frekvencie nesprávnych odpovedí, v ktorých žiaci uvádzali spoluhlásku d, môžeme 

usúdiť, že testovaná populácia žiakov (aj gymnázií, aj SOŠ a konzervatórií) mala 

v danej úlohe ťažkosti so správnou identifikáciou spoluhlásky s trojakou 

výslovnosťou v praxi. Neodlíšili teda tvrdú spoluhlásku d, ktorá sa v predmetnej 

vete vyslovuje ako znelé d i ako neznelé t v slovnom spojení napríklad kúskami, od 

samostatnej mäkkej spoluhlásky ď, ktorá sa vyskytuje v slove sladené. V tomto slove 

je zapísaná grafémou d bez diakritického znamienka mäkčeň z pravopisných 

dôvodov, keďže stojí pred mäkčiacou samohláskou e. 

 

 

 

 

 


