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Zameranie a cieľ 

Vo svojej prezentácii analyzujem hospitačné zistenia  z komplexných a tematických inšpekcií, ktoré boli uskutočnené v 

dvanástich ZŠ  (školské roky 2018/2019, 2019/2020). 

Z ich výsledkov vyplynulo, že učitelia nerozvíjali vyššiu úroveň myslenia žiakov v dostatočnej miere, na hospitovaných 

hodinách väčšinou neuplatňovali efektívne stratégie vyučovania. Pri rozvíjaní kognitívnych zručností preferovali aplikáciu 

pred analýzou, osvojovanie procedurálnych poznatkov prebiehalo ojedinele. 

Cieľom prezentácie je poskytnúť učiteľom metodickú podporu na zvýšenie úrovne edukácie prostredníctvom 16 príkladov 

úloh na rozvoj kognitívnych zručností. Najviac - deväť úloh je zameraných na osvojovanie procedurálnych vedomostí. 

Pri riešení väčšiny príkladov je možné využívať experimenty/realizovať bádateľské aktivity.  

 

 

Autorské úlohy môžu vyučujúcim poslúžiť ako inšpirácia  na vytvorenie si vlastnej databázy úloh rôznej 

náročnosti v zmysle Bloomovej taxonómie.  



Bloomova taxonómia 

 

Skladá sa zo 6 hierarchicky usporiadaných kategórií cieľov:  

 

 

Ideálne by bolo na každej hodine rozvíjať u každého žiaka všetkých šesť poznávacích oblastí. Vo svojej 

prezentácii sa budem zaoberať najmä kognitívnymi procesmi aplikácia a analýza, pretože tie predstavujú 

zručnosti a ich rozvoj. 

 zapamätanie 

 porozumenie - pochopenie 

 aplikácia 

 analýza 

 syntéza - hodnotenie 

 tvorivosť 



Upravená Bloomova taxonómia 

Pri určovaní vzdelávacích cieľov sa v praxi vychádza z odporúčaní a požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu. V novom Štátnom 

vzdelávacom programe pre školy i v iných medzinárodných pedagogických dokumentoch (napr. PISA) sú pri tvorbe cieľov výučby 

aplikované poznatky upravenej (revidovanej) Bloomovej taxonómie, ktorá vznikla doplnením pôvodnej taxonómie pod vplyvom 

rozvoja kognitívnej psychológie a požiadaviek praxe (Andersson, 2001). Nová taxonómia je dvojdimenzionálna. 

Dimenzie upravenej Bloomovej taxonómie 
  

Dimenzia 

vedomostí 

Dimenzia kognitívnych procesov 

Poznať, 

vedieť 
Porozumieť Aplikovať Analyzovať Hodnotiť Tvoriť 

Faktické 
  

  

          

Konceptuálne 
  

  

          

Procedurálne 
  

  

          

Metakognitívne 
  

  

          

Najpočetnejšiu kategóriu pôvodnej Bloomovej 

taxonómie vedomosti autori vyčlenili a 

nahradili novou dimenziou – znalostnou, ktorá 

má štyri kategórie: 

 faktické poznatky 

 konceptuálne poznatky 

 procedurálne poznatky 

 metakognitívne poznatky. 



Typy poznatkov podľa Bloomovej taxonómie 

Uvádzam stručnú charakteristiku nižšie uvedených poznatkov – budem ich prezentovať pri konkrétnych 

úlohách. 

 faktografické poznatky predstavujú základné prvky, ktoré sú potrebné na oboznámenie sa s predmetom  

 konceptuálne poznatky vyjadrujú vzájomné vzťahy medzi základnými prvkami vnútri väčšej štruktúry, 

ktoré im umožňujú fungovať spoločne 

 procedurálne poznatky reprezentujú znalosť algoritmov, techník, metód a kritérií na určenie vhodných 

postupov 

 metakognitívne poznatky vyjadrujú znalosť poznávania všeobecne a znalosť vlastného spôsobu 

poznávania 



Čo je aplikácia a čo analýza? 

Aplikovať znamená uplatniť, vykonať, implementovať 

alebo použiť postup v danej situácii. Cieľom vykonania je 

naučiť sa určitý postup alebo vycibriť zručnosť, použiť 

postup podľa vopred daných krokov (algoritmus). O 

implementovanie ide vtedy, keď žiak ovláda techniky, 

metódy (súbor viacerých postupov) a má ich použiť v 

novej situácii, na vyriešenie nového typu problému, 

prípadne určenie najvhodnejšieho postupu.  

 

 

 

Analýza je prvá kategória z vyšších úrovní myslenia, 

z vyšších kognitívnych procesov. Ide o poznávací proces, 

v ktorom rozkladáme materiál na prvky a určujeme, 

v akom sú vzájomnom vzťahu a zároveň v akom sú vzťahu 

voči celkovej štruktúre, zámeru. Pri analýze rozlišujeme 

dôležité, relevantné informácie, hlavné myšlienky, 

argumenty z množstva informácií, a potom hľadáme 

vzťahy, súvislosti, vzorce. Pri analýze organizujeme 

informácie, tvoríme grafické zobrazenia, zoznamy, tabuľky, 

riešime príklady. Vyjadrujeme tiež postoj, hodnoty, 

určujeme uhol pohľadu. O vyšších kognitívnych operáciách 

hovoríme len vtedy, ak analýzu robí žiak sám.  

aplikácia analýza 



Hospitačné zistenia vo vyučovacom predmete chémia 

Informácie prezentované v nasledujúcich snímkach vyplynuli z hospitácií, ktoré boli zrealizované v rámci komplexných a 

tematických inšpekcií. 

Základné údaje sú z 26 hospitácií uskutočnených na KI v ôsmich základných školách. Na všetkých hodinách žiaci dostali 

príležitosť riešiť aplikačné úlohy a väčšina z nich ich vyriešila správne. Úlohy na analýzu boli žiakom zadané na 22 hodinách - 

na 12 hodinách ich vyriešili správne, čo predstavuje zníženie úrovne poznávacích analytických zručností v porovnaní s 

aplikáciou o približne 54 %. 

 

Ďalšie údaje rezultovali z 12 hospitácií uskutočnených v rámci TI (Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých 

kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti), kde sa sledovali aj dimenzie vedomostí. Na 

hospitovaných hodinách väčšina žiakov disponovala základnými faktografickými vedomosťami, boli u nich rozvíjané kognitívne 

procesy poznania a zručnosti. Schopnosť zhodnotiť vedomosti dokázali iba niektorí z nich. Konceptuálne vedomosti o vzťahoch 

medzi prvkami v rámci väčších štruktúr mala väčšina žiakov osvojené, vytvárať nové kontexty či vysloviť hypotézu však dokázalo 

iba minimum z nich. Procedurálne poznatky preukázali ojedinele a  metakognitívne vedomosti o poznaní a sebapoznaní si 

nerozvíjali vôbec. 



Rozvoj kognitívnych zručností vo vyučovacom predmete 
chémia 

 na hospitovaných hodinách (KI, TI) bola najviac rozvíjaná dimenzia 

faktografických poznatkov a menej dimenzia konceptuálnych 

poznatkov 

 osvojovanie procedurálnych a metakognitívnych vedomostí prebiehalo 

len ojedinele 

 v edukácii boli preferované slovné vyučovacie metódy pred metódami 

rozvíjajúcimi tvorivosť 

 na rozvíjanie kognitívnych zručností učitelia uprednostňovali aplikáciu 

ako naučený algoritmus pred analýzou, čím nerozvíjali v dostatočnej 

miere vyššiu úroveň myslenia žiakov 

Uvedené hospitačné zistenia potvrdili stále pretrvávanie nedostatkov vo vyučovaní chémie.  

Zdroj: https://pixabay.com/sk/vectors/sk%C3%BAmavka-lievik-lab-laborat%C3%B3rium-31059/ 



Riešenie aplikačných a analytických úloh 

Na hospitovaných hodinách väčšina žiakov vyriešila aplikačné úlohy správne. Spôsobilosť samostatného riešenia 

analytických úloh žiaci prejavili v oveľa menšej miere. Grafy vyjadrujú preukázanie poznávacích aplikačných a analytických 

zručností žiakov v % počas komplexných inšpekcií v 8 ZŠ. 

 

                        APLIKÁCIA                                                                                      ANALÝZA 



Príklady úloh na rozvoj kognitívnych zručností vo  vyučovacom 
predmete chémia 

Vo svojej prezentácii uvádzam ako inšpiráciu pre učiteľov:  

 

 

Osem úloh predstavuje rozvíjanie kognitívnych procesov na úrovni aplikácie a osem na úrovni analýzy. 

Spôsob odpovede je otvorený (s tvorbou krátkej odpovede, doplňovací) alebo uzavretý (s výberom odpovede). 

Pri každej úlohe citujem výkonový štandard. 

1 príklad osvojovania faktografických vedomostí 

6 príkladov úloh na osvojovanie konceptuálnych poznatkov  

9 príkladov osvojovania procedurálnych vedomostí 



Aplikačná úloha – faktografické poznatky 
Človek potrebuje pre svoj život vodu. Svojou činnosťou ju ale aj znečisťuje a vzniká odpadová voda. Určte, ktoré tvrdenie o 

odpadovej vode je správne: 

a) odpadová voda sa používa na rovnaké účely ako úžitková voda 

b) nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozuje život v riekach 

c) kyslík prítomný vo vode vždy odstráni všetky škodlivé látky 

d) odpadovú vodu nemožno čistiť biologicky 

 
Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky čistenia vôd 

Kognitívna úroveň faktografické poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia b) 



Aplikačná úloha – konceptuálne poznatky 

V ktorej trojici vzorcov sa nachádza jeden vzorec oxidu, jeden vzorec bezkyslíkatej kyseliny a jeden vzorec kyslíkatej kyseliny : 

a)   HCl, Mn2O7, HNO2 

b)   Al2O3, HBr, HCl 

c)   H2S, Cl2O, SO3 

d)   H2SO3, HNO, Fe2O3 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 
vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, 

kyselín a hydroxidov 

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia a) 



Aplikačná úloha – konceptuálne poznatky 

Látky: drevo, koks, voda, etanol, zemný plyn, benzín, oxid uhličitý, piesok, ľad, uhlie sú horľaviny alebo hasiace látky. 

Porovnajte uvedené látky a určte, ktorá trojica predstavuje horľaviny, pričom jedna je plyn, jedna kvapalina a jedna má pevné 

skupenstvo: 

a) zemný plyn, koks, drevo                      

b) zemný plyn, koks, benzín 

c) drevo, uhlie, etanol  

d) oxid uhličitý, benzín, uhlie 

 

 
Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok  

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia b) 



Aplikačná úloha – procedurálne poznatky 

V dvoch skúmavkách sú rovnaké objemy zriedenej kyseliny chlorovodíkovej s rovnakou koncentráciou. Do každej skúmavky ste 

pridali po 1 granulke zinku s rovnakou hmotnosťou. Následne ste prvú skúmavku vložili do kadičky s vodou a ľadom. Porovnajte 

rýchlosti reakcií v obidvoch skúmavkách a zakrúžkujte správnu odpoveď: 

a) reakcia v prvej skúmavke prebieha pomalšie ako v druhej             b)   reakcia neprebieha ani v jednej skúmavke 

c) reakcie v obidvoch skúmavkách prebiehajú rovnako rýchlo          d)    reakcia v druhej skúmavke prebieha pomalšie  

 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 
rozlišovať pomalé a rýchle reakcie, zdôvodniť vplyv teploty na rýchlosť 

chemických reakcií 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia a) 



Aplikačná úloha – procedurálne poznatky 

Oddeľovaním zložiek zmesí môžeme získať chemicky čisté látky rôzneho skupenstva. Na laboratórnom cvičení ste vykonali 

kryštalizáciu kuchynskej soli. Na základe uvedeného doplňte chýbajúce slovo v texte: Kryštalizáciou látky z roztoku ste dostali 

chemicky čistú látku ....................... skupenstva. 

 
Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy so  stručnou odpoveďou, doplňovacia 

Výkonový štandard zaznamenať výsledok pokusu 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia pevného 



Aplikačná úloha – procedurálne poznatky 

Pri zahrievaní tuhej látky oranžovej farby ste pozorovali vznik kvapalnej ortuti. Okrem ortuti vznikol bezfarebný plyn, ktorý ste 

dokázali tlejúcou špajľou. Látky, ktoré vznikli rozkladom oranžového prášku, už nemožno rozložiť na jednoduchšie látky. 

Vyberte správne tvrdenie týkajúce sa uvedenej reakcie: 

a)  plynný produkt a ortuť sú zlúčeniny                                b)   ortuť a oranžová látka sú prvky 

b)  plynný produkt a oranžová látka sú zlúčeniny               d)   ortuť a bezfarebný plyn sú prvky 

 

 
Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard rozlíšiť prvky a zlúčeniny 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia d) 



Aplikačná úloha – procedurálne poznatky 

Na obidve ramená váh sme zavesili klbká železnej vlny rovnakej hmotnosti. Jedno klbko sme zapálili. Výsledok svojho 

pozorovania a príčinu zmeny doplňte do textu: 

Rameno váh kleslo na strane ..................... železného klbka v dôsledku prírastku hmotnosti. So železom sa zlúčil ............... . 

 

Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy so stručnou odpoveďou, doplňovacia 

Výkonový štandard poznať horenie ako chemický dej 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia horiaceho (zapáleného), vzduch (kyslík) 



Aplikačná úloha – procedurálne poznatky 

Danka a Janka si osladili čaj cukrom. Janka do 285 g čaju pridala 3 kocky cukru (roztok A). Danka si do 195 g čaju pridala 1 

kocku cukru (roztok B). Každá kocka cukru má hmotnosť 5 g. Vypočítajte: 

a) koľko % cukru je v roztoku A 

b) koľko % cukru je v roztoku B 

c) koľko % cukru bude v roztoku, ktorý vznikne zmiešaním celých objemov roztokov A a B 

 

 

 

Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

Výkonový štandard 
vypočítať hmotnosť zložiek roztoku na prípravu roztoku s určitou 

hmotnosťou, vypočítať percentuálne zastúpenie zložiek roztoku 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/aplikovať 

Kľúč riešenia a) 5 %            b) 2,5 %               c) 4 % 



Analytická úloha – konceptuálne poznatky 

Vzduch je zmes plynov. Najväčšie zastúpenie v ňom má dusík. Kyslík je potrebný na dýchanie rastlín a živočíchov. Pre rast 

rastlín je nevyhnutný oxid uhličitý. Znižovanie množstva oxidu uhličitého v atmosfére spôsobuje skleníkový efekt a globálne 

klimatické zmeny. Ktorý údaj v texte je nesprávny? 

a) najväčšie zastúpenie vo vzduchu má dusík                                      b)  kyslík je potrebný na dýchanie rastlín. 

c)   ubúdanie oxidu uhličitého spôsobuje skleníkový efekt                  d)  oxid uhličitý je nevyhnutný pre rast rastlín 

 

 

 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 
poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu i 

ich následky pre našu planétu, význam ozónovej vrstvy 

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia c) 



Analytická úloha – konceptuálne poznatky 

Veľmi dôležitou chemickou reakciou na Zemi je fotosyntéza. Rastliny dokážu pomocou slnečného svetla a chlorofylu vytvoriť  

z neústrojných látok cukor (glukózu), zlúčeninu C, H a O. Pri fotosyntéze sa uvoľňuje kyslík, ktorý dýchajú rastliny a živočíchy.  

V glukóze a ďalších sacharidoch je uskladnená slnečná energia. Rastliny a živočíchy prijímajú sacharidy  z  potravy, ktoré sú pre 

nich hlavný zdroj energie. Ktorý údaj v texte je nesprávny? 

a) rastliny a živočíchy prijímajú sacharidy z potravy.              c)   glukóza je trojprvková zlúčenina 

b) rastliny a živočíchy dýchajú kyslík                                          d)  glukóza pri fotosyntéze vzniká z vody a oxidu uhličitého 

 

 

 

 

Spôsob odpovede; uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 
vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy; vymenovať 

reaktanty, produkty a podmienky fotosyntézy 

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia a) 



Analytická úloha – konceptuálne poznatky 

V poľnohospodárstve sa používajú umelé hnojivá. Na ich výrobu je potrebný amoniak, ktorý možno pripraviť zlučovaním 

dusíka a vodíka. Zlučovanie vodíka s dusíkom sa uskutočňuje pri vysokej teplote a vysokom tlaku. Reakcia prebieha rýchlejšie v 

prítomnosti železa, pričom po reakcii zostáva železo nezmenené. Vyberte správne tvrdenie týkajúce sa výroby amoniaku z 

vodíka a dusíka. 

a) teplota neovplyvňuje rýchlosť reakcie                              c)   rýchlosť reakcie závisí len od prítomnosti železa 

b) železo vystupuje v reakcii ako katalyzátor                        d)   rýchlosť reakcie nezávisí od množstva vodíka 

 

 

 

 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 

zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu 

reaktantov a katalyzátora na rýchlosť reakcií s dôrazom na 

bežný život 

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia b) 



Analytická úloha – konceptuálne poznatky 

Mnoho chemických reakcií v bežnom živote je redoxných. Pomalou redoxnou reakciou je korózia látok. Koróziou látky A vzniká 

A2O3.H2O podľa schémy: 4 A + 2 B + C  → 2 A2O3.H2O. Proces hrdzavenia látky A prebieha aj pri izbovej teplote, no za 

neprítomnosti vzdušnej vlhkosti (látka B) sa oxiduje látkou C až pri teplote 150° C a bez prítomnosti látky C (len s látkou B) 

nereaguje.  

Napíšte chemické názvy a vzorce látok A ............., B ................, C ................ Podľa schémy v zadaní napíšte chemickú rovnicu 

hrdzavenia látky A: 

 

 

 

 

Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

Výkonový štandard 
uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných reakcií v bežnom 

živote 

Kognitívna úroveň konceptuálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia 
A: železo, Fe; B: voda, H2O; C: kyslík, O2; 

4 Fe +2 H2O + O2  → 2 Fe2 O3. H2O 



Analytická úloha – procedurálne poznatky 

Nasýtený roztok modrej skalice ste zahrievali dovtedy, kým sa z roztoku začali vylučovať modré kryštály. Následne ste roztok 

preliali do banky, ktorú ste ochladili studenou vodou. Vylúčené kryštály ste oddelili z roztoku. 

Napíšte, ktorú oddeľovaciu metódu ste použili na oddelenie kryštálov z roztoku:  .............................. 

 

 

 

 
Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

Výkonový štandard vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia filtráciu 



Analytická úloha – procedurálne poznatky 

Skúmavky A, B, C sú naplnené plynmi. V dvoch skúmavkách sú plyny, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Jeden z nich 

sa podieľa na skleníkovom efekte. Druhý, zapáchajúci plyn, je príčinou vzniku kyslých dažďov. Do ovzdušia sa dostáva napríklad pri 

spracovaní ropy.  

 

 

 

Spôsob odpovede otvorená 

Typ úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

Výkonový štandard 
poznať základné vlastnosti O2; vedieť, ktoré oxidy pôsobia negatívne na životné 

prostredie 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia 
A: oxid siričitý, SO2  B: kyslík, O2  C: oxid uhličitý, CO2 

 

Ak vložíte tlejúcu špajľu do skúmavky B, rozhorí sa. Horiacu špajľu 

následne uhasíte v skúmavke C. Rozlíšte plyny A. B, C. Napíšte ich 

chemické názvy a vzorce.        

 A: .......................... B: ........................... C: ........................... 



Analytická úloha – procedurálne poznatky 

Karol (A) a Dominik (B) na laboratórnom cvičení neutralizovali roztok NaOH kyselinou chlorovodíkovou. Obidvaja mali  k 

dispozícii roztoky rovnakého zloženia. Karol skončil pridávanie kyseliny v čase, keď sa pridaním 1 kvapky kyseliny roztok 

odfarbil. Dominikovi sa to nepodarilo, do banky sa dostali 2 kvapky navyše. Porovnajte výsledné roztoky v bankách A, B a 

zakrúžkujte správnu odpoveď: 

 

 

 

 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 
opísať neutralizáciu; vedieť určiť, či je roztok 

kyslý, neutrálny alebo zásaditý 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia a) 

a) číselná hodnota pH v banke A je väčšia ako v banke B 

b) číselná hodnota pH v obidvoch bankách je rovnaká 

c) roztoky v obidvoch bankách sú neutrálne  

d) číselná hodnota pH v banke A je menšia ako v banke B 



Analytická úloha – procedurálne poznatky 

Peroxid vodíka je nestála kvapalina, ktorá sa pri izbovej teplote rozkladá veľmi pomaly. Po pridaní čiernej práškovej látky – 

burelu do skúmavky ste pozorovali vyvíjanie plynu. Po skončení reakcie ostal burel v skúmavke. Na základe uvedeného vyberte 

správne tvrdenie o činiteľoch ovplyvňujúcich rozklad peroxidu vodíka: 

 

 

 

 

 

Spôsob odpovede uzavretá 

Typ úlohy s výberom odpovede 

Výkonový štandard 

zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného 

obsahu povrchu a katalyzátora na rýchlosť chemických 

reakcií 

Kognitívna úroveň procedurálne poznatky/analyzovať 

Kľúč riešenia d) 

a) rozklad peroxidu vodíka možno spomaliť zvýšením teploty       

b) rozklad peroxidu vodíka možno urýchliť ochladením skúmavky 

c) rozklad peroxidu vodíka možno spomaliť katalyzátorom   

d) rozklad peroxidu vodíka možno urýchliť katalyzátorom 



Odporúčania učiteľom 

    1. 

2. 

3. 

4. 

vytvoriť si databázu úloh na rozvoj faktografických, konceptuálnych a 
procedurálnych vedomostí 
 

zvýšiť mieru rozvíjania konceptuálnych, procedurálnych i metakognitívnych 
poznatkov 

na rozvíjanie procedurálnych poznatkov využívať experimenty, umožniť žiakom 
vo vyššej miere realizovať bádateľské aktivity  
 

viesť žiakov k uplatňovaniu vyšších myšlienkových procesov častejším 
zadávaním analytických úloh a podporovaním samostatnosti pri ich riešení 
 



Použité zdroje 

 

autorské príklady úloh na aplikáciu a analýzu 

Čitateľská gramotnosť – prezentácia_3.7. 2014 

Príručka pre ŠI – prírodovedná gramotnosť (Príloha 7 Metodiky TI: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich 

úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ v oblasti prírodovednej gramotnosti) 

hospitačné  hodnotiace záznamy  


