
Našich 44 žiakov 1 ročníka bude testovaných v medzinárodnej štúdii PISA 2012. 

Organizácia štúdie PISA 2012 
 

Hlavné ( medzinárodné ) testovanie OECD PISA 2012 sa realizuje v rámci 
národného projektu s názvom „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a 
stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy 
vzdelávania“, ktorý je financovaný Európskym SF a Štátnym rozpočtom SR. 
• Štúdia OECD PISA 2012 pokračuje už po štvrtýkrát na Slovensku v hodnotení 
vedomostí a zručností 15-ročných žiakov v medzinárodnom kontexte svojím 5. cyklom.  
 
• Hlavnou oblasťou hodnotenia 5. cyklu štúdie OECD PISA 2012 je matematická 
gramotnosť, ale žiaci budú riešiť aj úlohy z čitateľskej a prírodovednej 
gramotnosti (prostredníctvom tlačených testov). Podobne ako v roku 2003 budú žiaci 
testovaní aj v oblasti riešenia problémov (tento raz však pomocou elektronického 
testovania).  
 
• Popri realizácii základného balíčka PISA testov a dotazníkov majú zúčastnené krajiny 
možnosť zapojiť sa aj do ďalších modulov.  
Slovensko sa zapája do nasledujúcich modulov:  
• Finančná gramotnosť  
• Elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti  
 
• Do hlavného testovania realizovaného v druhej polovici školského roku 2011/2012 je  
zaradených 238 škôl zo Slovenska..  
 
Koľko žiakov bude celkovo testovaných?  
V jednej škole má byť testovaných celkovo 45 žiakov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie 
do štúdie PISA, z ktorých sa 18 žiakov zúčastní okrem testovania v papierovej forme aj 
elektronického testovania.  
V našej škole ide spolu o 44 žiakov prvého ročníka narodených 1.1.1996 až 31.12.1996. 
18 žiakov zúčastní okrem testovania v papierovej forme aj elektronického testovania. 
  
Prečo sme sa dostali do vzorky? Akým spôsobom prebieha výber škôl?  
Samotný výber škôl do hlavného testovania PISA má niekoľko krokov. Prvým dôležitým 
krokom je príprava databázy všetkých škôl so žiakmi spĺňajúcimi kritériá testovania, ktorou je 
poverené národné koordinačné centrum krajiny, v prípade Slovenskej republiky je to 
NÚCEM, pričom databáza vychádza zo zdrojov Ústavu informácií a prognóz školstva. Štúdia 
umožňuje vylúčenie niektorých skupín škôl a žiakov.  
Na základe celkového počtu žiakov zdrojovej databáze definujú medzinárodné centrá 
(WESTAT a ACER) pre každú krajinu dizajn vzorky, v ktorom je presne stanovený počet škôl 
vo vzorke a odhadovaný počet žiakov, ktorí majú byť zaradení do testovania.  
Samotný výber škôl zabezpečuje medzinárodné koordinačné centrum WESTAT (Kanada). 
 
Kde nájdeme viac informácií o testovaní?  
Informácie o testovaní PISA 2012 nájdete na stránke OECD: www.oecd.org. Detailnejšie 
informácie v slovenskom jazyku o organizácii hlavného testovania štúdie OECD PISA 2012 
nájdete na webovej stránke NÚCEM: www.nucem.sk v časti Medzinárodné merania – PISA. 
 
Predbežný termín testovania je stanovený na 17. a 18.apríla 2012. 
17. apríla 2012 bude 44 žiakov testovaných v papierovej forme. Testovania trvá 
približne 3 hodiny a 30 minút, z toho samotné testy 2-krát 60 minút.  
18.apríla 2012 prebehne pre 18 žiakov elektronické testovanie, test trvá 40 minút. 

http://www.oecd.org
http://www.nucem.sk

