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1. Úvod  

Človek je už od narodenia stále nútený vo svojom vedomí spracovávať veľké 

množstvo informácií. Výmena informácií s našim okolím nám v skutočnosti umožňuje 

udržiavať vlastnú existenciu. Proces spracovania informácií v našom vedomí je trvalý, 

nepretržitý ale ovplyvniteľný. Od polovice  20. storočia nastala informačná explózia. Svet je 

doslova zavalený informáciami, pričom neexistujú ľudia, ktorí by ich boli schopní spracovať 

alebo len evidovať.  

V poslednom desaťročí čoraz viac využívame rôzne „technické zázraky“. To, čo 

kedysi bolo nepredstaviteľné, sa dnes stalo normálnou súčasťou nášho života. Čoraz viac pri 

získavaní a spracovaní informácií využívame rôzne informačno-komunikačné technológie 

a počítače sa stali dôležitým nástrojom získavania, spracovania, prenosu  a uchovávania 

informácii. Technický pokrok je veľkým prínosom, ale aj napriek tomu sa môžeme stretnúť 

s určitými negatívnymi javmi, ktoré „pretechnizovanie“ nášho života so sebou prináša. Kniha 

ako tradičný prostriedok získavania informácii stráca na svojej popularite a čoraz viac detí je 

ochotnejších pracovať s počítačom, ako hľadať informácie v rôznych encyklopédiach. 

 Rešpektujúc túto skutočnosť sa snažím hľadať spôsoby, ako obľúbenosť počítačov 

využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, kedy aj pomerne neuvedomeným a v podstate 

dosť pasívnym spôsobom môžeme nakoniec získať veľa vedomostí. Preto som sa aj v mojej 

záverečnej práci rozhodla vytvoriť niečo, čo mi pomôže v mojej pedagogickej praxi a zvolila 

som si tému Fyzická geografia pre 5.ročník. Výsledkom mojej práce je vytvorenie programu, 

v ktorom si žiaci formou autotestov môžu otestovať svoje vedomosti zo zemepisu pre 

5.ročník ZŠ (resp. prima v 8-ročných gymnáziach) – tematické celky Úvod do zemepisu 

a Príroda Zeme. Keďže program je koncipovaný tak, že každá otázka sa zobrazuje na novej 

strane, ktorej súčasťou okrem zadania otázky a výberu 1 odpovede zo 4 možností je aj 

obrázok, žiak už len vnímaním grafiky stránky v podstate nadobúda predstavy o našej Zemi. 

Práca je rozdelená do 8 kapitol, kde prvá je úvodná a posledná kapitola hodnotí 

celkové výsledky práce. Na úplnom konci práce sú zaradené prílohy, ktoré obsahujú popis 

priloženého CD, anketu  a náhľady vybraných otázok testov. 

Druhá kapitola vysvetľuje úlohu testov vo výchovno-vzdelávacom procese, je tu 

naznačené delenie testov, typy testových otázok. 

V tretej kapitole uvádzam učebné osnovy zo zemepisu pre základné školy, pre ktoré 

tematické celky som vypracovala testy. 

Štvrtá kapitola je venovaná výberu programovacieho jazyka a databázového systému. 
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Kapitoly 5 a 6 popisujú program z užívateľského a programátorského hľadiska. 

V kapitole 7 sú zhrnuté výsledky  využitia programu v praxi.  
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2. Úloha testov vo výchovno-vzdelávacom procese 
V záverečnej práci som vypracovala  program, ktorý obsahuje súbor testov, pomocou 

ktorých si žiaci môžu otestovať vedomosti z vybraných kapitol zemepisu pre 5.ročník ZŠ, 

resp. 1.ročník osemročných gymnázií.    

Slovo test je odvodené od latinského slovesa testor, testori, čo znamená dosvedčovať, 

dokazovať. K nám sa toto slovo dostalo z angličtiny, kde znamená skúšku, skúšať, skúmanie, 

overovanie v najširšom zmysle. V odbornej terminológii má slovo test užší význam. Tu sa 

pod testom rozumie štandardizovaný postup, ktorým je vyvolaná určitá aktivita, ktorej 

výsledok sa meria, hodnotí tak, že sa individuálny výsledok porovnáva s výsledkami 

dosiahnutými inými jedincami v rovnakých podmienkach alebo s vopred stanoveným 

kritériom, štandardom. 

 

2.1. Druhy testov 
V pedagogickej praxi sa môžeme stretnúť s didaktickými testmi rôzneho druhu a  

kvality. Jednotlivé druhy didaktických testov majú svoje špecifické vlastnosti a líšia sa tým, 

aké informácie pomocou nich získavame. Podľa [9] môžeme charakterizovať nasledujúce 

druhy testov  (Tabuľka č. 2.1.1) 

Klasifikačné hľadisko: Druhy testov 

Meraná charakteristika 

výkonu 

Rýchlosti Úrovne 

Dokonalosť prípravy testu 

a jeho príslušenstva 

Štandardizované Kvázi 

štandardizované

Neštandardizované

Povaha činnosti testovaného Kognitívne Psychomotorické 

Miera špecifickosti učenia 

zisťovaná testom 

Výsledkov výučby  Študijných predpokladov 

Interpretácia výkonu Rozlišujúce (relatívny 

výkon) 

Overujúce (absolútny 

výkon) 

Časové zaradenie do výučby Vstupné Priebežné  Výstupné  

Tematický obsah Monotematické Polytematické (súhrnné) 

Miera objektivity skórovania Objektívne  Kvázi objektívne  Subjektívne  

   Tab.č.2.1.1: Druhy didaktických testov[10] 

 

• Testy rýchlosti 

 10



Sú testy s časovým obmedzením 

• Testy úrovne 

Tieto testy nepoužívajú žiadne časové obmedzenie (časový limit) a výkon v nich   

je daný úrovňou vedomostí alebo zručností skúšaného. 

• Testy štandardizované 

Štandardizovaný test je pripravovaný profesionálne, je dôkladne overený, takže   

sú známe jeho vlastnosti. 

• Neštandardizované didaktické testy 

Didaktické testy, ktoré neboli overované na väčšej vzorke žiakov a nie sú známe ich 

vlastnosti, sú to testy, ktoré si pripravujú v prevažnej väčšine učitelia sami. 

• Testy kognitívne a psychomotorické 

Delenie testov na kognitívne a psychomotorické vychádza z delenia ľudského učenia do 

troch oblastí B. S. Blooma (učenie kognitívne, afektívne a psychomotorické). Výsledky 

afektívneho učenia sa didaktickými testmi nezisťujú, k tomu slúžia dotazníky, rôzne 

škály a podobne. Pokiaľ test meria úroveň poznania u žiaka, hovoríme o teste 

kognitívnom  (úloha z matematiky, preklad do cudzieho jazyka …). Písanie na stroji je 

napríklad testom psychomotorickým. 

• Rozlišujúce testy 

Tieto testy merajú to, čo sa žiaci v danej oblasti naučili. Takmer výlučne sa používajú 

v bežnej praxi. 

• Rozlišujúce a overujúce testy 

Hlavný rozdiel medzi danými dvoma druhmi testov  je  v tom, že rozlišovacím testom sa 

výkon žiaka určuje vzhľadom k populácii testovaných, zatiaľ čo testom overujúcim sa  

výkon určuje vzhľadom k všetkým možným úlohám, ktoré učivo reprezentujú. 

• Testy vstupné, priebežné a výstupné 

Takéto testy sa zadávajú na začiatku, počas a lebo na konci výučbového obdobia, či 

tematického celku.  

• Testy monotematické a polytematické 

Monotematické testy overujú jednu učebnú látku, zatiaľ čo testy polytematické skúšajú 

učivo z niekoľkých tematických celkov naraz. 

 

2.2 . Druhy testových otázok 

 11



Presná klasifikácia úloh, ktoré sa v testoch používajú, neexistuje. Za viac než storočnú 

históriu didaktických testov sa však štandardizoval súbor úloh, ktoré autori testov používajú 

(tabuľka č. 2.2.1).  

 

    Neštruktúrované

  So širokou odpoveďou   

  Štruktúrované 

   

 

Otvorené 
  Produkčné 

  So stručnou odpoveďou   

   Doplňovacie 

  Dichotomické  

 S výberom odpovede  
Uzavreté 

 Priraďovacie  

  Usporiadacie  

Tab.č.2.2.1: Základné druhy testových úloh [10] 

 

• neštruktúrované  úlohy (učiteľ očakáva, že žiak súvislo, logicky, viac či menej podrobne 

uvedie odpoveď. Žiak často nevie, čo má učiteľ presne na mysli.) Takéto úlohy sa veľmi 

ľahko navrhujú, ale veľmi ťažko opravujú. 

• štruktúrované úlohy, pri ktorých sú uvedené prvky, ktoré má odpoveď žiaka obsahovať, 

prípadne sa žiaci upozornia, aby pri riešení dodržiavali všetky kroky algoritmického 

predpisu 

• produkčné - úlohy vyžadujú viacslovnú odpoveď   

• doplňovacie - majú tvar neúplnej vety, ktorú má odpoveď jednoducho a stručne doplniť 

• dichotomické - tvoria tvrdenie, na ktoré môžu žiaci odpovedať iba áno-nie, správne-

nesprávne 

• s výberom odpovede - môžu obsahovať buď jednu správnu odpoveď, alebo viacnásobnú 

odpoveď 
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• priraďovacie - skladajú sa z dvoch množín pojmov a inštrukcie. Ku každému pojmu 

prvej skupiny (tzv. návestie) má riešiteľ didaktických testov priradiť niektorý z pojmov 

druhej skupiny (tzv. doplnky) tak, aby priradenie doplnku a návestia správne 

vyjadrovalo ich vzájomný vzťah uvedený v inštrukcii. Počet pojmov v množine 

doplnkov je väčšinou väčší ako počet pojmov v množine návestí. Je to preto, aby 

posledná odpoveď nevznikla automaticky. 

 

2.3. Používanie testov vo vyučovacom procese 
Prečo používať didaktické testy? Didaktické testy majú význam z viacerých hľadísk 

• Poskytujú učiteľovi rýchlu spätnú väzbu 

• Sú objektívnym a spravodlivým nástrojom preverovania a hodnotenia žiakov 

• Poskytujú možnosť porovnávania výkonov žiakov aj na veľkej vzorke 

• Z hľadiska časovej úspory – v krátkom čase sa môžu preskúšať viacerí žiaci 

• Na základe výsledkov testovania učiteľ môže regulovať ďalší postup, aby sa objektívne 

dosiahli ciele vyučovacieho procesu a odstránili sa vzniknuté problémy pri poznávaní 

žiakov 

• Preverovanie vedomostí súťaživou formou nie je tak stresujúce ako bežné písomné 

preverovanie 

 

2.4. Testy v mojej práci 
Praktickým výstupom mojej práce je súbor testov, ktorými si žiaci môžu otestovať 

svoje vedomosti  z vybraných tematických celkov zemepisu pre 5.ročník ZŠ, resp. 1.ročník 

osemročných gymnázií, a to Úvod do zemepisu a Príroda Zeme. 

Prečo som sa rozhodla vypracovať testy práve z časti učiva 5.ročníka? 

Jednak mi je toto učivo svojim obsahom veľmi blízke, ale hlavne v týchto tematických 

okruhoch si žiaci budujú základný pojmový aparát, bez osvojenia ktorého majú potom 

problémy pri učive z Regionálnej geografie jednotlivých svetadieloch a štátoch. Počas mojej 

praxe som zistila, že učivo , ktoré je zahrnuté v už spomínaných okruhoch, sa žiakom vidí 

pomerne náročné a majú problémy s trvalým zapamätaním si pomerne veľkého počtu pojmov, 

ako aj s osvojením si základných návykov práce s atlasom. Verím, že práca s testami pomôže 

žiakom zapamätať si viac informácií z daného predmetu. 
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Testy sú koncipované tak, že súčasťou každej otázky je obrázok, ktorý môže žiakom 

pomôcť pri výbere správnej odpovede, resp. pomáha mu vytvárať si predstavu o pojmoch 

uvedených v otázke. Všetky otázky sú uzavreté, pričom si  žiak vyberá zo 4 uvedených 

možností 1 správnu odpoveď. 

Testy sa dajú použiť v rôznych fázach vyučovacej hodiny - v úvodnej časti hodiny na 

precvičenie už osvojeného učiva, diagnostiku vedomostí žiakov, v záverečnej časti na 

precvičovanie, prehlbovanie a opakovanie učiva. Pri opakovaní tematického celku možno 

využiť celý čas na opakovanie formou testovania sa, či už individuálne alebo po skupinkách 

(podľa pomeru počtu žiakov a počítačov), pričom sa dajú urobiť aj súťaže, kto bude pri 

vypracovaní testov najúspešnejší. 

Keďže pri vstupe do užívateľského prostredia sa žiak musí prihlásiť pod určitým 

menom a súčasťou programu je vytváranie databázy o tom, kto, kedy, aký test vyplnil a koľko 

bodov z neho dosiahol, môže učiteľ veľmi rýchlo žiakov  ohodnotiť. Tiež získava učiteľ 

informácie o tom, ktoré úlohy žiakom robia najväčšie problémy a môže daným témam 

venovať pozornosť. 

Pri vypracovaní obsahovej stránky  testov som vychádzala z platných učebných osnov 

zemepisu.   
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3. Učebné osnovy zo zemepisu pre žiakov II.stupňa základných škôl 

Keďže navrhovaný program má slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní zemepisu 

v 5.ročníku, uvádzam tu učebné osnovy pre zemepis základnej školy tak,  ako ich  schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97 – 

151 s platnosťou od 1. septembra 1997. Podrobnejšie opisujem ciele a obsah tých tématických 

celkov, pre ktoré som v programe vypracovala testy – t.j. 5.ročník ZŠ, učivo tématických 

celkov Úvod do zemepisu a Príroda Zeme.  

 

3.1. Ciele 

Geografia je vedný odbor, ktorý skúma krajinu, zákonitosti jej usporiadania a 

možnosti využitia krajiny človekom. Zaoberá sa väzbami spoločnosť a prostredie. Vzhľadom 

na narastanie problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i 

na spoločnosť, geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich riešiť. 

  Všeobecným cieľom vyučovania zemepisu v základnej škole je postupne a 

vekuprimerane sprostredkovať žiakom poznatky o základných zákonitostiach stavu a vývoja 

krajiny a rozmiestnení jej rôznych typov v priestore. Žiaci získajú základné poznatky z 

fyzickej, humánnej a regionálnej geografie sveta, ktoré sa postupne rozvíjajú a spresňujú od 5. 

do 9. ročníka. 

Základným cieľom je osvojiť si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného 

prostredia a ľudskou spoločnosťou, zručnosti pri práci s mapou a doplňujúcimi zdrojmi 

informácií, schopnosť aplikovať získané poznatky v praktickej činnosti, kladný vzťah ku 

geografii. 

 Na to treba, aby žiaci získali: 

• vedomosti o Zemi ako vesmírnom telese a dôsledkoch postavenia  v slnečnej sústave, 

• vedomosti o základných fyzickogeografických a socioekonomických  javoch a ich  

      konkretizácii pri charakteristike jednotlivých  svetadielov 

• podrobnejšie geografické poznatky o svojej vlasti a miestnej  krajine 

• zručnosť pracovať s mapami a vyvodzovať z nich základné  charakteristiky  
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      zobrazovaného územia. 

Dôležitým cieľom je naučiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami,  

vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. Pritom 

je dôležité mať dostatočné vedomosti o svojej vlasti, vážiť si prostredie, v ktorom žijeme a 

zachovať si svoju kultúru a národnú identitu v európskom priestore. 

Spolu s osvojením vedomostí a zručností má predmet aj spoločenský význam, ktorý 

spočíva v uvedomovaní si a chápaní existujúcich a hroziacich problémov a tým vedie k 

zvýšeniu environmentálneho vedomia obyvateľstva. Výchovným cieľom je prehĺbiť aj 

estetické a etické cítenie žiakov. 

 

3.2.  Obsah 

  Vo vyučovacom predmete zemepis v 5. až 9. ročníku základnej školy sú zostavené 

tematické celky tak, aby v nich boli prezentované základné poznatky z jednotlivých vedných 

odborov geografie vo vekuprimeranej podobe. V rámci vyučovania sa značný priestor venuje 

práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Obsah je zostavený tak, aby okrem 

vedomostí a zručností sa v učive prezentovali aj informácie, ktoré pomáhajú žiakom získať 

vzťah k predmetu. Základom obsahu vyučovania zemepisu v základnej škole je regionálna 

geografia. V regionálnej geografii sveta je obsah zameraný na charakterizovanie polohy, 

prírodných pomerov, obyvateľstva a hospodárstva. Vzhľadom na to, že pri komplexnej 

geografickej charakteristike regiónov sveta sa používa pojmový aparát fyzickej a humánnej 

geografie, sú do úvodu vyučovania zemepisu zaradené elementárne pojmy z planetárnej 

geografie a stručné vysvetlenie pojmov z fyzickej a humánnej geografie. 

Tieto pojmy sa postupne rozvíjajú a spresňujú v ďalších ročníkoch vo vyučovaní 

zemepisu, ale aj v iných predmetoch. 

Do učiva regionálnej geografie Európy je začlenené aj učivo o Českej republike. 

Po ukončení regionálnej geografie sveta v 7. ročníku nasleduje tematický celok venovaný 

krajine a životnému prostrediu, v ktorom sa syntetizujú získané poznatky. Obsah učiva je 

zameraný hlavne na priestorové rozmiestnenie oblastí s environmentálnymi problémami na 

zemeguli. 

Na tieto poznatky bude nadväzovať učivo prírodopisu a občianskej výchovy v 9. ročníku. 
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Učivo o Slovensku v 8. ročníku je koncipované ako komplexná charakteristika štátu s 

možnosťou porovnávania so štátmi v iných častiach sveta. Ako jeden tematický celok je 

vyčlenené učivo o miestnej krajine, v ktorom sa syntetizujú poznatky získané od 5. ročníka. 

Zavŕšením výučby zemepisu v základnej škole je v 9. ročníku charakteristika vybraných 

makroregiónov sveta z pohľadu nielen fyzickogeografického, ale aj so zameraním na 

hospodársko - politickú a kultúrnu charakteristiku s dôrazom na integračné tendencie. 

Obsahom vyučovania zemepisu je systém zemepisných cvičení a pozorovaní, prípadne 

vychádzok v 5. až 8. ročníku. 

Počet hodín pri jednotlivých tematických celkoch je len odporúčaný. Jednotlivé tematické 

celky sa môžu v rámci ročníka presúvať po dohode v predmetovej komisii v škole. 

 

Prehľad tematických celkov a odporúčaný počet hodín v 5.ročníku ZŠ 

 5. ročník 

 ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvod do zemepisu 11 

2. Príroda Zeme 21 

3. Človek na Zemi 14 

4. Zemepis svetadielov a oceánov 10 

    Afrika 

5. Zemepisné cvičenia a pozorovania 6 

6. Opakovanie učiva 4 

 

 

3.3. Ciele a obsah jednotlivých tematických celkov 

 Vo svojej práci som sa pri vytváraní testov zamerala na vybrané časti kapitol Úvod do 

zemepisu a Príroda Zeme, preto uvádzam ciele a obsah týchto dvoch tématických celkov. 
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I. ÚVOD DO ZEMEPISU 

 I.1 Planéta Zem 

Ciele 

• získať základné poznatky o vlastnostiach  Zeme, postavení v  slnečnej sústave a   

dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú pre  prírodu, - získať základné poznatky o   

zemskom telese a jeho pohyboch, ktoré  sú nevyhnutným predpokladom pre    

zvládnutie informácií v ďalšom  štúdiu, 

• informatívne vedieť základné pojmy, ktorými sú označené objekty  vesmíru, z   

objektov sa zamerať na Mesiac, - charakterizovať celkový povrch Zeme,  rozloženie  

svetadielov  a oceánov. 

Obsah 

Vývoj názorov na planétu Zem. Tvar Zeme. Postavenie Zeme v slnečnej sústave. 

Pohyby Zeme a ich dôsledky. Mesiac, vplyv Mesiaca na Zem, príliv a odliv, mesačné fázy. 

Členitosť povrchu Zeme - oceány, kontinenty, svetadiely 

 I.2 Zobrazovanie Zeme 

Ciele 

• poznať základné charakteristiky zobrazenia Zeme na mape  a glóbuse, 

• rozumieť mierke mapy, 

• vedieť čítať fyzickogeografická mapu a vyvodzovať z nej základné  charakteristiky  

      zobrazeného územia, 

• určovať polohu miesta na mape podľa pologúľ a zemepisných  súradníc, 

• informatívne vedieť o časových pásmach, 

• precvičovať prácu s mapou. 

Obsah 

Mapa, glóbus, pologule. Zemská os, pól, svetové strany, rovnobežky, poludníky, 

zemepisná sieť. Určovanie zemepisnej polohy. Čas na Zemi. Mierky a meranie vzdialenosti. 

Výškopis a polohopis. 
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 II. PRÍRODA ZEME 

 Ciele 

• vymenovať základné zložky krajiny a ich význam, charakterizovať  vzťahy medzi    

jednotlivými zložkami krajín a ich vzájomné  ovplyvňovanie, 

• primerane veku rozumieť základným pojmom, ktoré sú nevyhnutmým    

 predpokladom pre zvládnutie ďalších geografických poznatkov, 

• pri charakteristike jednotlivých zložiek krajiny zamerať sa na  ich priestorové  

rozmiestnenie na zemeguli, 

• vedieť čítať tematické mapy, 

• na základe získaných poznatkov sledovať javy a procesy,  prebiehajúce v prírode v  

okolí školy alebo bydliska. 

Obsah 

II.1 Krajina 

      Krajina, jej zložky a väzby medzi nimi. 

II.2 Stavba Zeme 

      Vlastnosti, procesy. Vnútorné a vonkajšie činitele utvárajúce  zemských povrch,    

       vznik pohorí,  kryhové pohoria, vrásové pohoria, sopečná činnosť. 

II.3 Ovzdušie 

      Ovzdušie, jeho zloženie a procesy v ňom prebiehajúce.  Podnebie a počasie.    

      Podnebné pásma a prúdenie vzduchu. 

II.4 Vodstvo 

      Vodstvo a jeho význam, obeh vody v prírode. Činnosť riek,  oceánov, morí.     

      Činnosť ľadovcov. 

II.5 Pôda 

      Vznik pôdy, procesy prebiehajúce v pôde. Rozmiestnenie pôd na zemeguli. 
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II.6 Rastlinstvo a živočíšstvo jednotlivých typov krajín 

      Šírková pásmovitosť a výšková stupňovitosť 

 

2.4. Učebné osnovy a testy 

V kapitole Úvod do zemepisu žiaci získavajú základné poznatky o Zemi – jej tvare, 

veľkosti, horizontálnej členitosti (tj. rozdelenie zemského povrchu na oceány, svetadiely), 

postavení vo vesmíre, vzťah ku ďalším vesmírnym telesám a ich vplyv na našu Zem.  Zvlášť 

význam treba venovať pohybom Zeme a dôsledkom, ktoré tieto pohyby spôsobujú, lebo 

spomínané učivo je pre žiakov pomerne náročné. K tejto kapitole som vypracovala testy 

• Základné údaje o Zemi 

• Zem a planéty 

• Slnko a Mesiac 

• Pohyby Zeme 

• Svetadiely a oceány 

Tématickemu celku Zobrazovanie Zeme sa v mojej práci  nevenujem, lebo je to učivo 

tak rozsiahle a náročné, že  by mohlo byť obsahom samostatnej diplomovej práce. 

V kapitole Príroda Zeme získavajú žiaci vedomosti o krajine a jednotlivých 

prírodných zložkách, ktoré na ňu vplývajú – o zemskom povrchu, podnebí, vodstve, pôde, 

rastlinstve a živočíšstve. Je to učivo pomerne náročné,  vyskytuje sa v ňom veľa nových 

pojmov. Žiaci by na základe získaných  vedomostí mali dokázať vysvetliť, prečo nejaká 

konkrétna krajina vyzerá práve tak, ako vyzerá, čo všetko ovplyvnilo jej vzhľad. Ide o 

vybudovanie schopnosti správne určiť prírodné zložky krajiny na základe známej zemepisnej 

šírky. Keď toto žiaci zvládnu, omnoho ľahšie budú vnímať aj Regionálne geografie 

jednotlivých svetadielov, čo je už téma vyšších ročníkov. 

K tejto kapitole som vypracovala testy: 

• Od povrchu do stredu Zeme 

• Vznik pohorí 

• Oceány 
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• Rieky, jazerá, ľadovce 

• Vzduch, vietor, podnebie 

• Prírodné krajiny na Zemi 

• Rastliny a zvieratá 

• Krajina vo vysokých pohoriach 

• Poznávaj krajiny 
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4. Výber programovacieho jazyka a databázového systému. 
Po analýze zadania záverečnej práce som sa rozhodla pre vypracovanie programu na 

overenie vedomostí žiakov, na vypracovanie elektronickej formy testov. Keďže som chcela 

svojim programom pomôcť nielen žiakom, ale aj učiteľom, súčasťou programu je aj 

vytváranie databázy. Žiak nevykonáva test anonymne, ale prihlasuje sa svojim prihlasovacím 

menom a výsledok, ktorý v teste dosiahne, sa ukladá do tabuľky. Preto bolo potrebné vybrať 

nielen programovací jazyk, ale aj databázový systém.  

Riadiaci program som navrhla v prostredí Delphi. Netvrdím, že je to prostredie 

ideálne, ale pre mňa je najznámejšie a vyhovuje mi svojimi grafickými možnosťami. 

Na ukladanie dát a ich spracovávanie som zvolila databázový systém Firebird. Firebird 

je relačná databáza vytvorená nezávislým tímom vývojárov zo zdrojového kódu Borland 

InterBase 6.0. Je to open source, otvorený, voľne používateľný databázový systém, do 

ktorého možno písať užívateľské rozšírenia, klientské aplikácie v jazykoch C, C++, Delphi. 

Technológia Firebirdu je používaná už 20 rokov, je to teda zrelý a stabilný  produkt. 

Z hlavných  čŕt Firebirdu, ktoré mi pre účely programu postačujú, vyberám: 

• funkčnosť databázového systému pod operačným systémom MS-Windows 

• veľkosť inštalačného súboru Firebird-1.5.2.4731-Win32.exe  

• skoro žiadna konfigurácia nie je potrebná – nainštalujte a používajte 

• veľmi malé nároky 

V takto zvolenom prostredí – programovací jazyk Delphi a databázový systém 

Firebird -  som vytvorila aplikáciu s testami  cieľovo určenými pre testovanie vybraných častí 

zemepisu 5.ročníka ZŠ. 

 

 

 22



5. Popis programu z užívateľského hľadiska 
 

5.1. Hardvérové a softvérové požiadavky 
Základná zostava PC 

Voľné miesto na disku: 20 MB 

Minimálna konfigurácia: Pentium 120MHz, 32MB RAM  

Operačný systém: Windows 98 a vyššie 

Optimálne rozlíšenie: 1024 x 768  

Softvérová podpora: databáza Firebird 

 

Rozmery okna aplikácie sú stanovené na 950 x 750, preto je vhodné mať na počítači 

aspoň takéto rozlíšenie alebo väčšie. Pri menšom rozlíšení nebude zobrazené celé okno 

aplikácie. Bude prístupné pomocou posuvníkov, čo sťaží ovládanie programu. 

 

5.2. Inštalácia programu 
 Ako postupovať pri inštalácii programu je popísané v súbore inštalácia programu, 

ktorý je súčasťou inštalačného CD. 

  

5.3. Ovládanie programu  
Program sa spúšťa spustením súboru pogram.exe. Po spustení sa užívateľ musí najprv 

prihlásiť. Učiteľ a žiak majú v tomto programe  iné užívateľské práva, môžeme si ich rozdeliť 

do dvoch užívateľských skupín 

1. učiteľ 

2. žiak 

Po nainštalovaní je vytvorený užívateľ ucitel s heslo ucitel. Tento užívateľ ako jediný má 

prístup k výsledkom testov a k nastavovaniu niektorých parametrov programu ako bude 

spomenuté neskôr. Doporučuje sa hneď po prvom prihlásení zmeniť heslo pre tohto užívateľa 

aby nedošlo k zneužitiu. 

Taktiež je možné vytvoriť nového užívateľa zaškrtnutím políčka: Vytvor nový účet a 

správnym vyplnením potrebných položiek (prihlasovacie meno, meno a priezvisko, trieda, 

ročník, heslo, potvrď heslo – obr.č.5.3.1). Užívateľ s vyplnenými údajmi získava práva 

užívateľa zo skupiny žiak. Pri ďalšom vstupe do programu sa užívateľ prihlasuje svojim 
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prihlasovacím menom a heslom(obr.č.5.3.2). Samozrejme že nemôžu byť dvaja užívatelia 

s rovnakým prihlasovacím menom 

 

 
 Obr.č.5.3.1: Vytvorenie nového užívateľa 

 

              
Obr.č.5.3.2: Prihlasovacia tabuľka 

 

Užívateľ z obidvoch skupín užívateľov si môže po úspešnom prihlásení vybrať akciu z 

menu.  

V menu Test sa nachádza zoznam možných testov. Po vybratí ľubovoľného testu sa 

sprístupní položka menu Spustiť (obr.č.5.3.3). Kliknutím na položku Spustiť  sa vybratý test 

spustí. Počas behu testu nie je možné tento test predčasne ukončiť. Tak isto ani ukončiť 

program. Po ukončení testu sa zobrazí jeho výsledok užívateľovi a taktiež sa zapíše do 

databázy. Obrázky niekoľkých otázok z testov prikladám v prílohe(obrázky č.p1 – p10). 
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Obr.č.5.3.3: Výber testov 

 

Rozdielne možnosti výberu z položiek majú učiteľ a žiak v menu Nastavenia. Práve 

prihlásený žiak  si tu môže  položkou Zmeň heslo zmeniť heslo (obr.č.5.3.4). 

 

     
Obr.č.5.3.4: Možnosti výberu žiaka v ponuke nastavenia 

 

Užívateľ ucitel si tak isto môže zmeniť heslo. Okrem toho môže v menu Správna 

odpoveď vybrať, či sa  odpovede budú vyhodnocovať po každej otázke (kliknutím na položku 

Hneď), alebo až  po zodpovedaní všetkých otázok (kliknutím na položku Na záver – 

obr.č.5.3.5). Toto nastavenie platí pre všetkých užívateľov a ostane zachované aj po 

opätovnom spustení programu. 
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            Obr.č.5.3.5: Možnosti výberu učiteľa v ponuke nastavenia 

 

  Užívateľ ucitel môže ešte z menu Nastavenia pristupovať k výsledkom testov 

pomocou položky menu Výsledky žiakov. V tejto tabuľke vidíme meno a priezvisko, názov 

testu, počet dosiahnutých bodov, maximálny možný dosiahnutý počet bodov, dátum a čas 

vykonania testu (obr.č.5.3.6). Kliknutím na niektorú položku v záhlaví tabuľky dôjde 

k usporiadaniu poradia záznamov v tabuľke podľa zvoleného kritéria. Záznamy v tabuľke na 

obr.č.5.3.6 sú usporiadané podľa dátumu. 

  

 
Obr.č.5.3.6: Ukážka výsledkov v tabuľke 

 

Kliknutím na položku Odhlásiť sa užívateľ odhlási z programu, pričom sa na ploche 

objaví prihlasovacia tabuľka, kde sa môže ďalší užívateľ prihlásiť. Program ukončíme 

kliknutím na červený krížik vpravo hore. 
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5.4. Vytvorenie nového testu 
Keď chceme vytvoriť nový test, musíme si uvedomiť: 

V adresári Test je súbor okruhy.txt a v ňom je na každom riadku názov okruhu (t.j. testu). 

Pre každý okruh musí v adresári Test existovať adresár, ktorý sa volá ÚPLNE rovnako ako je 

uvedené v okruhy.txt. V každom adresári sú potom obrázky, ktoré sa zobrazia pre danú 

otázku. Volajú sa obrX.jpg., kde X je číslo otázky(a aj obrázku). V súbore q.txt sú uvedené 

otázky a 4 možné odpovede pre každú otázku. Teda na 1.riadku  je uvedená 1.otázka a na 

riadkoch 2-5sú možnosti odpovede pre 1. otázku, na 6.riadku 2.otázka a možné odpovede na 

ňu na riadkoch 7-10 atď. Stále musí byť správna odpoveď uvedená ako prvá za otázkou. 

Takže pre prvú otázku je správna odpoveď na 2. riadku, pre druhú na 7. atď. 

Pri zobrazovaní jednotlivých otázok vybraného testu sa budú tieto možnosti meniť, 

takže nebude stále správna odpoveď uvedená ako prvá (pri zadávaní testu je správna odpoveď 

vždy prvá za otázkou). 

Takže keď vytvárame nový test  

• v adresári, v ktorom máme program nainštalovaný , vyhľadáme súbor okruhy.txt a do 

okruhy.txt dopíšeme názov nového okruhu, napr. Nový test 

• v tom istom adresári, kde sa nachádza súbor okruhy.txt vytvoríme nový adresár, ktorý sa 

bude volať rovnako ako dopísaný názov nového okruhu, tu Nový test 

• v novovytvorenom adresári Nový test vytvoríme adresár q.txt, do ktorého budeme písať 

otázky a odpovede. Za každou otázkou napíšeme 4 odpovede (vždy nová otázka aj nová 

odpoveď ide  do nového riadku). Správnu odpoveď musíme napísať hneď za otázku. 

• do adresára Nový test teraz uložíme práve toľko obrázkov, koľko otázok sme dali do 

súboru q.txt. Tieto obrázky postupne musíme pomenovať obr1.jpg (to je obrázok pre 

1.otázku), obr2.jpg (to je obrázok pre 2.otázku),...,obrX.jpg, kde X=počet otázok 

v novovytvorenom teste. Odporúčaná veľkosť obrázkov je 800x600, keby sme dali 

väčšie rozmery, obrázok by na ploche zakryl otázku 

• je vhodné nastaviť vo vlastnostiach súboru q.txt atribút skrytý (súbor sa stane 

neviditeľný)   

 

5.5. Pedagogické a organizačné pokyny 
Program Zemepis pre 5.ročník  

• obsahuje testy, ktoré sú určené pre žiakov II.stupňa ZŠ, resp. pre žiakov osemročných 

gymnázií 
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• je možné ho použiť na hodinách zemepisu, hlavne v 5.ročníku ZŠ, resp. v 1.ročníku 8-

ročných gymnázií 

• je vhodné využívať tento program na opakovanie učiva, kde si žiaci sami môžu 

otestovať svoje vedomosti 

• keďže táto zbierka testov vznikla za účelom zábavnou formou priblížiť vybrané učivo, 

považujem za vhodné ohodnotiť  úspešných riešiteľov testov známkou, resp. je možné 

rozdeliť žiakov do družstiev a uskutočniť súťaž 

• tiež je možné využiť program v krúžkovej činnosti 

• výhoda programu: keďže nie je problém doplniť, resp. zmazať testy, môže si učiteľ 

akéhokoľvek predmetu zmenou testov prispôsobiť program pre svoj vyučovací predmet 
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6. Popis programu z programátorského hľadiska 
 

6.1. Databáza programu 
  Databáza programu  pozostáva z dvoch tabuliek - tabuľky users a tabuľky test_results. 

 

users  test_result 
uid integer  rid integer 
login_name varchar 1                         0.....* uid integer 
passwd varchar  test_name varchar 
name varchar  score integer 
my_year integer  max_score integer 
my_class varchar  test_date timestamp 

   Tab.č.6.1.1:  Tabuľky databázy  

 

Tabuľka users obsahuje všetkých zaregistrovaných užívateľov. 

Stĺpec uid jednoznačne identifikuje užívateľa, je to primárny kľúč. Generuje sa automaticky. 

V stĺpcoch login_name, passwd, name, my_year, my_class je uložené prihlasovacie meno 

užívateľa, heslo, meno, ročník a trieda. 

Záznamami tabuľky test_results sú výsledky testov.  

Stĺpec rid jednoznačne identifikuje záznam tejto tabuľky.  Uid je cudzí kľúč do tabuľky users 

a identifikuje užívateľa, ktorý tento test vyplnil. V stĺpci test_name je názov testu. V stĺpci 

score a max_score je počet bodov, ktoré užívateľ v danom teste dosiahol a maximálny počet 

bodov. V stĺpci test_date je zaznamenaný čas, kedy bol tento test vykonaný. 

 

6.2.    Popis tried programu. 
 
 Program obsahuje triedy: 

• TFormHlavneOkno 

• TFormZmenHeslo 

• TFormPrihlasovanie 

• TformVytvorUzivatela 

• TformVysledkyZiakov 
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TFormHlavneOkno 

Po spustení programu sa zobrazí hlavné okno reprezentované objektom  

FormHlavneOkno triedy TFormHlavneOkno. Po jeho zobrazení sa spustí jeho 

metóda AfterConstruction, ktorá načíta zo súboru settings.set názvy 

všetkých testov,  aktualizuje obsah menu, nainicializujú sa premenné.  

Po spustení programu sa v  prípade, že nie je pripojená databáza, zobrazí  chybové hlásenie 

Databázový server je vypnutý, alebo databáza neexistuje. Inak sa zobrazí prihlasovacie okno 

reprezentované objektom FormPrihlasovanie z triedy TFormPrihlasovanie.  

Na záver funkcie TFormHlavneOkno.AfterConstruction sa volá funkcia 

PoPrihlaseni. Tu sa podľa hodnoty  globálnej premennej PrihlasenyUzivatel 

zistí, či sa užívateľ úspešne prihlásil. Ak áno, tak na základe jeho práv zobrazí v hlavnom 

okne príslušné položky v menu. Ak sa užívateľ neprihlásil, tak skryje všetky položky okrem 

možnosti prihlásiť sa. 

 

Možnosti prihláseného užívateľa 

Prihlásený užívateľ si môže v ponuke podľa svojich práv vybrať niektorú z týchto 

možností: 

a) test 

b) zmeň heslo 

c) správna odpoveď  

d) výsledky žiakov 

e) odhlásiť 

f) ukončiť aplikáciu 

Podľa toho, ktorú možnosť vyznačil, volajú sa príslušné funkcie.  

Užívateľ označil  

a)  test - funkcia, ktorá sa stará o správne označovanie položiek v menu Test je 

OznacPolozkuMenu. TFormHlavneOkno.OznacPolozkuMenu odstráni príznak 

checked zo všetkých položiek a označí iba zvolenú položku. Po vybratí testu môže užívateľ 

kliknúť na položku Spustiť. Vtedy sa do premennej SpustitMenu.Enabled  priradí 

hodnota  true a funkcia SpustitMenuClick vybraný test  spustí. Ovládacie prvky 

používané na zobrazovanie testových otázok zobrazí funkcia 

TFormHlavneOkno.SpustitMenuClick. Tu sa tiež vypočíta počet otázok v teste, 

hodnota sa uloží do premennej PocetOtazok typu integer. Zavolá sa funkcia zobrazujúca 
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ďalšiu otázku ZobrazDalsiuOtazku. V  

TFormHlavneOkno.ZobrazDalsiuOtazku, ak sme na poslednej otázke, sa volá 

funkcia VyhodnotTest. Inak načíta obrázok prislúchajúci danej otázke, načítajú a v 

náhodnom poradí sa zobrazia možné odpovede. Inkrementuje premennú CisloOtazky. 

Po stlačení tlačítka ďalší je vyvolaná funkcia BitBtn1Click.Tu v 

TFormHlavneOkno.BitBtn1Click ak nie je označená žiadna odpoveď zobrazí 

chybové hlásenie, inak zavolá funkcie  VyhodnotOdpoved 

a ZobrazDalsiuOtazku. 

VyhodnotOdpoved je funkcia na vyhodnotenie odpovede. V 

TFormHlavneOkno.VyhodnotOdpoved - ak užívateľ označil správnu odpoveď, tak 

ju pripočíta medzi správne odpovede a inkrementuje hodnotu premennej 

PocetSpravnychOdpovedi.  Ak je nastavený príznak zobrazovania správnej odpovede 

hneď, tak zobrazí dialogové okno s daným oznamom (správne, resp.nesprávne). 

ZobrazDalsiuOtazku je funkcia na zobrazenie ďalšej otázky. Ak sme na poslednej 

otázke, volá sa funkcia VyhodnotTest. TFormHlavneOkno.VyhodnotTest zobrazí 

užívateľovi výsledok testu a výsledok uloží do databázy ako záznam do tabuľky test_results. 

Tiež skryje ovládacie prvky testu a zobrazí položky menu, prístupné mimo behu testu. 

Užívateľ si opäť môže vybrať niektorú z možností uvedených v a) až e). 

V prípade, žeby užívateľ chcel test skončiť skôr, ako odpovie na všetky otázky, volá 

sa funkcia OnFormClose. TFormHlavneOkno.OnFormClose vtedy vypíše chybovú 

hlášku a nedovolí aplikáciu ukončiť.  

b)  zmeň heslo -  Zmen1Click - funkcia volaná, ak užívateľ chce  zmeniť heslo. 

TFormHlavneOkno.Zmen1Click zobrazí dialóg na zmenu hesla, zavolá sa trieda 

dialógu pre zmenu hesla TFormZmenHeslo. 

c) správna odpoveď - HnedMenuClick - funkcia, ktorá sa stará o správne označovanie 

možnosti nastavenia, zobrazovania správnej odpovede hneď. 

TFormHlavneOkno.HnedMenuClick nastaví správne príznak checked k danej položke 

a uloží zmenu nastavenia do premennej nastavenia.  

d)  výsledky žiakov - VysledkyZiakovMenuClick je funkcia volaná, ak chce užívateľ 

vidieť výsledky testov. TFormHlavneOkno. VysledkyZiakovMenuClick zobrazí 

dialóg s výsedkami testov. Volá sa TFormVysledkyZiakov - trieda dialógu na zobrazenie 

výsledkov žiakov.  
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e)  odhlásiť - ak sa chce užívateľ odhlásiť, je volaná funkcia OdhlasitMenuClick, kde 

TFormHlavneOkno. OdhlasitMenuClick odhlási užívateľa a nastaví príslušné 

premenné. Zároveň sa volá trieda dialógu pre prihlasovanie – TFormPrihlasovanie, kde 

sa môže užívateľ prihlásiť, vytvoriť nový účet, ale aj zavrieť prihlasovacie okno. 

 

f)  ukončiť aplikáciu – ak chce užívateľ ukončiť aplikáciu, t.j. klikol na červený krížik 

vpravo hore, je volaná funkcia pred ukončením práce – OnFormClose. 

TFormHlavneOkno.OnFormClose zabezpečí nasledovné. Ak je spustený test, tak 

zobrazí chybové hlásenie a program pokračuje ďalej, inak sa opäť užívateľa opýta, či chce 

naozaj skončiť. Ak áno, uzavrie otvorené súbory, uloží nastavenia programu a ukončí 

program.   

 
TFormZmenHeslo  

je trieda dialógu pre zmenu hesla volaná funkciou 

TFormHlavneOkno.ZmenHesloMenuClick. Do FormZmenHeslo užívateľ zapíše 

svoje heslo a dvakrát nové heslo. Ak je správne zadané pôvodné heslo a nové heslo sa 

zhoduje so svojou kópiou, tak TFormZmenHeslo.ZmenHeslo uloží zmenu hesla do 

databázy. 

 

TFormPrihlasovanie  

je  trieda dialógu pre prihlasovanie. V prihlasovacom okne sa užívateľ môže 

a) Prihlásiť - funkcia prevádzajúca prihlásenie sa volá Prihlas 

b) zvoliť možnosť vytvorenia nového účtu - v tomto prípade sa volá funkcia 

VytvorNovehoUzivatela 

c) zavrieť prihlasovacie okno - pokiaľ užívateľ zavrel prihlasovaciu tabuľku, v triede 

TFormHlavneOkno sa do premennej PrihlasenyUzivatel  priradí hodnota  

 -1, ktorá je znakom toho, že užívateľ nie je prihlásený. 

TFormPrihlasovanie.Prihlas – funkcia, ktorá zabezpečí prihlásenie užívateľa 

v prípade, že vyplneným údajom zodpovedá v databáze v tabuľke users príslušný záznam.  Do 

premennej  PrihlasenyUzivatel typu integer sa uloží uid prihláseného užívateľa. Keď 

sa užívateľ prihlásil nesprávnym menom, resp. heslom, zobrazí sa chybová hláška.  

TformPrihlasovanie.VytvorNovehoUzivatela – funkcia, ktorá zobrazí dialóg 

FormVytvorUzivatela z triedy TFormVytvoruzivatela pre vytvorenie užívateľa.   
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 TFormVytvorUzivatela  

je trieda dialógu pre vytvorenie nového užívateľa. Nového užívateľa vytvorí funkcia 

VytvorUzivatela. Funkcia TFormVytvorUzivatela.VytvorUzivatela 

skontroluje, či sú všetky údaje správne vyplnené. Dotazom do databázy zistí, či už daný 

užívateľ neexistuje. Ak nie, vytvorí nového užívateľa, inak  zobrazí chybové hlásenie. Nový 

užívateľ sa zapíše do tabuľky users. 

Po správnom vytvorení nového užívateľského konta funkcia TFormPrihlasovanie. 

VytvorNovehoUzivatela z triedy TformPrihlasovanie opäť zobrazí 

prihlasovací dialóg, kde sa už nový užívateľ môže prihlásiť. 

 
TFormVysledkyZiakov  

je trieda dialógu na zobrazenie výsledkov žiakov. V TFormVysledkyZiakov je funkcia 

AfterConstruction  vyvolaná automaticky hneď po konštruktore, kde 

TFormVysledkyZiakov.AfterConstruction z databázy natiahne zobrazované 

dáta. 

Funkcia FormShow zobrazí dialógové okno. 

TFormVysledkyZiakov.zotried je funkcia, ktorá  nanovo natiahne dáta z databázy 

a usporiada záznamy v tabuľke podľa zvoleného kritéria na usporiadanie. 

 

V triedach TFormZmenHeslo, TFormPrihlasovanie, TFormVytvorUzivatela a 

TFormVysledkyZiakov je funkcia FormClose, ktorá pri zatvorení príslušného formu 

nastaví hodnotu IBDatabase1.Connected na  false. 
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7. Overenie programu v praxi 

  
 Program bol vyskúšaný v piatom ročníku ZŠ Rejdová (11 žiakov) a v prime 

osemročného gymnázia Martina Kukučína v Revúcej (18 žiakov) , vrámci polročného 

opakovania. Konkrétne výsledky úspešnosti vyriešenia testov sú zaznamenané v tabuľke 

č.7.1. 

 

ZŠ Rejdová Gymnázium 

Revúca 
 

TEST max priem úsp. 
% 

priem Úsp. 
% 

 
 

Poradie 
testov v 

Rejdovej 

 
 

Poradie 
testov v 
Revúcej 

Základné údaje o Zemi 6 3,38 56,4 3,95 65,8 9. 11. 
Zem a planéty 9 5,8 65,1 6,9 76,6 5. 2. 
Slnko a Mesiac 11 4,4 40,2 7,9 71,8 14. 5. 
Pohyby Zeme   10 4,6 46,2 5,1 51,2 13. 14. 
Svetadiely a oceány   12 9,3 77,3 9,7 80,3 2. 1. 
Od povrchu do stredu Zeme   9 5,5 61,6 6,3 70,0 6. 8. 
Vznik pohorí 9 4,5 50,7 5,9 65,5 11. 12. 
Oceány 10 7,4 74,3 7,1 71,3 3. 6. 
Rieky, jazerá, ľadovce   10 5,9 59,3 7,3 72,7 7. 4. 
Vzduch, vietor, podnebie 10 5,1 50,7 7,3 72,9 11. 3. 
Prírodné krajiny na Zemi 12 9,3 77,5 8,2 68,3 1. 10. 
Rastliny a zvieratá   10 5,8 58,3 7,1 71,2 8. 7. 
Krajina vo vysokých pohoriach   9 6,8 68,8 6,2 68,8 4. 9. 
Poznávaj krajiny   11 6,1 55,4 5,92 53,3 10. 13. 
Úspešnosť  60,2% 68,5% 
Tab.č.7.1:     Testy v praktickom overovaní 
 

Z tabuľky vidíme, že  žiaci z Rejdovej boli najúspešnejší pri vypracovaní testov 

Prírodné krajiny na Zemi, Svetadiely a oceány, Oceány. Naopak,  najviac problémov im 

robilo správne odpovedať v testoch Slnko a Mesiac, Pohyby Zeme, Vzduch, vietor, podnebie 

a Vznik pohorí. Žiaci z Revúcej najlepšie výsledky dosiahli pri vypracovaní testov Svetadiely 

a oceány, Zem a planéty, Vzduch, vietor, podnebie a najhoršie dopadli testy  Vznik pohorí, 

Poznávaj krajiny, Pohyby Zeme. 

Z výsledkov úspešnosti vidieť určitú zhodu medzi výsledkami zo ZŠ Rejdová 

a Gymnázia Revúca. Najväčšie problémy robia žiakom testy, ktoré sú náročnejšie na 

analytické myslenie a schopnosti vedieť teoretické vedomosti realizovať na konkrétnom 

území. Tieto testy sú z učiva, ktoré žiaci vedia využiť pri Regionálnej geografii svetadielov 
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vo vyšších ročníkov, takže by bolo vhodné testy využiť na zopakovanie tematických okruhov 

aj vo vyšších ročníkov. 

Čo sa týka samotnej práce s testami, deti sa rýchlo zorientovali v štruktúre programu 

a nemali problémy vytvoriť si svoj účet a následne sa prihlásiť ako užívateľ. Po vypracovaní 

testov vyplnili aj anketu, ktorej plné znenie uvádzam v prílohe. Práca s programom žiakov 

zaujala a aj tí, ktorí dosahujú slabšie učebné výsledky, sa aktívne zapojili do testovania. 

Žiakom sa páčilo to, že každá otázka mala svoj obrázok. Vyjadrili sa,  že pomocou obrázkov 

vedeli na niektoré otázky ľahšie odpovedať a že obrázky im pomohli urobiť si vizuálnu 

predstavu o niektorých javoch. Kladne hodnotili aj mapy, ktoré boli súčasťou niektorých 

otázok. Po vysvetlení, že súčasťou testov je aj vytvorenie tabuľky užívateľov, v ktorej si 

učiteľ môže pozrieť, kto aký test vyplnil a na koľko otázok odpovedal správne, sa vyjadrili, že 

aj oni by uvítali možnosť vstupu do náhľadu tabuľky. 

V ankete boli sledované nasledujúce skutočnosti, pričom deti odpovedali na otázky 

• Forma  a obsah programu 

   Program Testy zo zemepisu ma svojim obsahom a spôsobom testovania   

1)   veľmi zaujal                   64,2% 

2)   zaujal                             34,0% 

3)   nezaujal                            1,8% 

4)   vôbec nezaujal                  0  %     

1
2
3
4

       

• Náročnosť ovládania 

  Ovládanie programu je 

1) veľmi jednoduché          82,9% 

2) jednoduché                    17,1%  

3) zložité                              0  %  

4)  veľmi zložité                    0  %   

1
2
3
4

 
• Grafické prevedenie 

          Grafické prevedenie programu je 

 1)   veľmi zaujímavé            78,2% 

 2)   zaujímavé                       21,8% 

 3)   nezaujímavé                    0  % 

 4)   veľmi zlé                         0  % 

 

1
2
3
4
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• Zrozumiteľnosť úloh 

Zadaniam úloh som rozumel 

1)   veľmi dobre                   89,4% 

2)   dobre                             10,6% 

3)   zle                                   0   % 

4)   veľmi zle                        0   % 

1
2
3
4

 
• Početnosť úloh 

V jednotlivých testoch bolo úloh  

1)   veľmi veľa                     21,9% 

2)   veľa                                45,1% 

3)   málo                               23,2% 

4)   veľmi málo                      9,8% 

1
2
3
4

 
• Zložitosť úloh 

V testoch bolo ťažkých úloh 

 1)   veľmi veľa                     13,1% 

 2)   veľa                               42,8% 

 3)   málo                              41,4% 

 4)   veľmi málo                     2,7% 

 

V testoch bolo ľahkých úloh 

  

1
2
3
4

 

 1)   veľmi veľa                       5,7% 

 2)   veľa                                32,9% 

 3)   málo                               61,4% 

 4)   veľmi málo                       0  %  

1
2
3
4

 
 

 Zo štruktúry jednotlivých grafov vidíme, že program žiakov 

• zaujal 

• ovládanie programu hodnotili ako bezproblémové 

• program ich upútal po grafickej stránke 

• úlohy boli formulované jasne a zrozumiteľne 

• mali pocit, že úloh je v jednotlivých testoch veľa 

• v testoch sa podľa žiakov vyskytovalo viacej ťažších ako ľahších úloh. 

 36



Výsledky tejto štatistiky môžem hodnotiť pomerne kladne. Dôležité je, že sa program 

deťom páčil a že pri testovaní nenastali žiadne problémy. Prekvapilo ma, že deti vnímali 

početnosť otázok v jednotlivých testoch ako veľkú. V tabuľke č.7.1. vidíme, že počet otázok 

v jednom teste sa pohyboval v rozpätí 6 až 12, čo si myslím že nie je veľa. Z hodnotenia 

obtiažnosti otázok vyplýva, že viac otázok považovali za ťažké ako ľahké. 

Učitelia sa k forme a obsahu testov vyjadrili pozitívne. Ako nedostatok sa ukázalo to, 

že bolo pomerne časovo náročne zistiť informácie o výsledkoch testovania. Testy boli totižto 

nainštalované samostatne na každom počítači a tak bolo treba nahliadnuť do každej databázy 

v každom počítači. Pri riešení tohto nedostatku možno využiť skutočnosť, že väčšina 

počítačov je zosieťovaných a nachádzajú sa v jednej učebni. Preto treba  program naištalovať 

na 1 počítač a nastaviť zdieľanie adresára, kde je program nainštalovaný  aj  pre ostatné 

počítače. Program je možné mierne upraviť tak, aby sa aplikácia pripájala k vzdialenému 

servru, čím by sa tento problém taktiež odstránil. V tomto prípade by postačovalo, aby bol 

databázový server nainštalovaný na jednom počítači a program by sa pripájal k databáze na 

tomto servri. 

Na základe reakcií žiakov a učiteľov, ktorí sa na realizácii overovania programu 

v praxi zúčastnili, usudzujem, že žiakom sa program páčil a pri jeho testovaní sa nevyskytli 

závažnejšie chyby,  ktoré by zabránili využívaniu testov v praxi.      
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8. Záver 
Posledné desaťročie prinieslo obrovský rozvoj počítačov, nielen ich kvality, ale aj 

kvantity. Dnes sa už vyskytujú na miestach, kde by sme ich ani nie tak dávno vôbec 

nehľadali.  Aj školy im otvorili svoje brány a dnes už snáď neexistuje plne organizovaná 

škola, v ktorej by sa nenachádzala počítačová učebňa.  

Aj keď počítače sme dokázali dostať do škôl tak povediac zo dňa na deň, horšie je to 

už so zabezpečením odbornej počítačovej výuky. Preto je dôležité, aby sme do škôl dokázali 

dostať pedagogický softvér s nenáročnou obsluhou a nie veľkými nárokmi na konfiguráciu 

počítačov, lebo tie v škole každý rok naozaj nemôžeme meniť. 

Aj preto som sa vo svojej záverečnej práci snažila vytvoriť niečo, čo by bolo užitočné 

nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov. Výsledkom je program, ktorý obsahuje súbor 

testov zo zemepisu z vybraných kapitol učiva 5. ročníka. Žiak sa môže na počítači sám 

otestovať  a po vykonaní testu sa hneď dozvie, koľko mal správnych odpovedí. Za najväčší 

prínos programu považujem to, že okruhy testov a otázky sa dajú pomerne ľahko vymeniť 

a tak je program použiteľný v podstate pre každého, kto má chuť si vytvoriť svoju databázu 

testov, ktoré obsahujú obrázky a zaujímavým grafickým prevedením dokážu žiakov zaujať. 

Súčasťou programu je aj vytváranie databázy, do ktorej sa zaznamenáva meno 

testovaného, názov testu, výsledok dosiahnutý v teste, aj dátum , kedy bol test prevedený. 

Učiteľ má tak možnosť zistiť, akí úspešní boli žiaci pri testovaní.  

V rozšírení databázy vidím ďalšie perspektívy rozvoja tohto programu, kedy 

doplnením programu sa dajú rozšíriť možnosti programu, napr. zadania testov by boli 

uložené v databáze, vytvorenie databázového servra, vypisovanie najúspešnejšieho riešiteľa 

testov a pod . Tiež by bolo možné program doplniť tak, aby nie všetky testové otázky boli 

uzavreté s výberom odpovede, ale napr. mohli by byť aj otvorené s napr. jednoslovnou 

odpoveďou. 

Je krásne vidieť, ako sa dieťa teší zo svojich krôčikov vpred a rastie pod učiteľovými 

rukami. Zemepis neposkytuje len holé fakty o svete, v ktorom žijeme, nerozvíja len naše 

vedomosti a rozumové schopnosti, ale je i hlbokým a nevyčerpateľným prameňom 

estetických zážitkov. Naša Zem je spravodlivo otvorená pre oči a srdcia všetkých ľudí, no 

len tí, ktorí prenikli do jej tajov, si ju ponesú v celom životnom štýle. 
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Prílohy 

 

A. Obsah priloženého CD 
K práci je priložené CD s nasledujúcou štruktúrou  

Zemepis5r – adresár určený na inštaláciu programu. Obsahuje nasledujúce adresáre a 

súbory  

      Program – ten obsahuje 

• Db 

vytvordatabazu.txt – šablóna na vytvorenie databázy 

• Test – obsahuje adresáre, v ktorých sa nachádzajú obrázky ku testom pomenované         

ako obrX.jpg, kde X je číslo obrázku. Súčasťou každého adresára je súbor q.txt, kde sú 

otázky a 4 možnosti odpovede 

okruhy.txt - súbor, v ktorom sú zapísané názvy testov 

• pogram.exe – spustiteľný súbor, pomocou ktorého sa program spúšťa  

Firebird-1.5.2.4731-Win32.exe – inštalačný súbor pre databázu Firebird 

Instalacia.txt – obsahuje postup inštalácie programu 

ovladanie programu.txt – návod na obsluhu programu a vytvorenie nového            

testu 

 

Zdrojaky – adresár obsahujúci zdrojové súbory    

Text zaverecnej prace – adresár so súbormi  

• zaverecna praca.doc –  text tejto práce vo formáte MS-Word 

• zaverecna praca.pdf –  text tejto práce vo formáte Adobe PDF 

• zadanie prace.rtf – zadanie bakalárskej práce vo formáte MS-Word 
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B       Anketa 
 Po vypracovaní testov deti vypracovali anketu, ktorú uvádzam v pôvodnom znení. 

 

Pomôžte nájsť nedostatky programu a pravdivo odpovedajte na otázky. Za odpoveď, 

ktorú si vyberiete, dopíšte niekoľko hviezdičiek  

 

1.  Program Testy zo zemepisu ma svojim obsahom a spôsobom testovania   

1)   veľmi zaujal 

 2)   zaujal 

 3)   nezaujal 

4)   vôbec nezaujal 

2.  Ovládanie programu je 

4) veľmi jednoduché 

5) jednoduché 

6) zložité 

7) veľmi zložité 

3.  Grafické prevedenie programu je 

1)   veľmi dobré 

 2)   dobré 

 3)   zlé 

4)   veľmi zlé 

4.  Zadaniam úloh som rozumel 

1)   veľmi dobre 

 2)   dobre 

 3)   zle 

4)   veľmi zle 

5.  V jednotlivých testoch bolo úloh  

1)   veľmi veľa 

 2)   veľa 

 3)   málo 

4)   veľmi málo 

6.  V testoch bolo ťažkých úloh 

1)   veľmi veľa 
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 2)   veľa 

 3)   málo 

4)   veľmi málo 

7.  V testoch bolo ľahkých úloh 

1)   veľmi veľa 

 2)   veľa 

 3)   málo 

4)   veľmi málo 

8.  Čo sa mi na testoch páčilo, resp. nepáčilo? 

 

 

Aký obrázok(fotografiu) by som umiestnil na úvodnú stranu, ktorá sa otvorí hneď po spustení 

programu? (teraz je bez obrázku, sivej farby) 

 

 jeden veľký- napr. zemeguľa, more, obrázok pohoria.... 

 zložený z viacerých menších 

 zábavný 
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C        Obrázky niektorých otázok v testoch 

 
Obr.č.p.c.1:  Krajina vo vysokých pohoriach, otázka č.1 
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Obr.č.p.c.2:  Krajina vo vysokých pohoriach, otázka č.2 

 
Obr.č.p.c.3:  Poznávaj krajiny, otázka č.1 
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Obr.č.p.c.4:  Poznávaj krajiny, otázka č.5 

 45



  
Obr.č.p.c.5:  Poznávaj krajiny, otázka č.8 
 

 
Obr.č.p.c.6:  Poznávaj krajiny, otázka č.9   
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Obr.č.p.c.7:  Slnko a Mesiac, otázka č.5 
 

 
Obr.č.p.c.8: Svetadiely a oceány, otázka č.1 
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Obr.č.p.c.9:  Od povrchu do stredu Zeme, otázka č.5 
 

 
Obr.č.p.c.10:  Krajina vo vysokých pohoriach, otázka č.8 
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