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POZITIVA

 objektivní zjišťování výsledků vzdělávání k UR

 ověřování efektivity vzdělávání – stanovení 

indikátorů,

 příprava na přijímací zkoušky na VŠ  (SŠ)

 časově a ekonomicky výhodný způsob 

prověřování vědomostí a dovedností u ţáků 



ÚSKALÍ A ZÁPORY

 příprava kvalitního testu je velmi náročná

 nelze testovat  veškeré vědomosti a dovednosti

 není vyloučeno hádání a zcela náhodné 

vyřešení testové úlohy

 nízká připravenosti učitelů biologie pro tento 

způsob hodnocení výsledků biologického 

vzdělávání

 nedostatek standardizovaných testů pro biologii



VLASTNOSTI KVALITNĚ

SESTAVENÉHO TESTU

(STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY)

 objektivnost – výsledek závisí na testovaném a 

obsahu testu, nepromítá se do něho subjektivní 

vliv učitele, nezbytnost  pilotáţe 

 validita (platnost) - měření výkonu, pro který byl 

test vytvořen

 reliabilita (spolehlivost) - výsledky měření jsou 

stabilní, nejsou ovlivněny náhodnými jevy



ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO 

VLASTNOSTÍ

 pilotáţ testu na vzorku respondentů

 náhodný  a reprezentativní výběr vzorku

 následná úprava zadání testových úloh



TYPY TESTŮ 

 norm testy (NR testy) – rozlišovací testy 

orientované na normy, standardizované, výkon 

jednotlivce je srovnáván s výkonem populace

 kriteriální testy (CR testy) – kriteriem úspěchu 

je předem stanovený stupeň zvládnutí učiva, 

pouţívané v biologii

 esej testy



TYPY TESTOVÝCH ÚLOH

 otevřené
 s tvorbou odpovědi (krátkou nebo 

rozvinutou např. eseje)

 doplňovací

 uzavřené
 s dvojnásobnou odpovědí

 s vícenásobnou odpovědí

 přiřazovací

 řadící



METODICKÁ DOPORUČENÍ 

PRO TVORBU TESTOVÝCH 

ÚLOH
 vycházejí z kmenového učiva

 v testu musí být poloţky různé  obtíţnosti přiměřené věku 
ţáků

 formulace úloh jednoznačná, věcně, formálně i 
gramaticky správná

 nabízené alternativy rovnocenné

 v zadání nesmějí být „chytáky“

 zadání jedné poloţky nesmí napomáhat k vyřešení druhé

 je-li v zadání zápor, musí být zvýrazněn (podtrţením, 
velikostí písma, tučně)

 text u poloţek komunikativních nesmí být příliš dlouhý 



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (a) 

 Negace v zadání (potřeba zdůraznit 

zesílením nebo podtržením)

 Označte nesprávné spojení:

a) škrob – amyláza

b) bílkovina – trypsin

c) tuk - lipáza

d) fruktóza – pepsin



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (b)

 Více správných odpovědí, posouzení správnosti 
tvrzení

 Posuďte pravdivost následujících tvrzení o houbách:

1. houby jsou heterotrofní  organismy

2. všechny houby vytvářejí plodnice, které tvoří  klobouk a třeň

3. houby získávají  organické látky pouze z těl odumřelých 
rostlin a ţivočichů, jsou saprofyty

4. hlavní úlohou hub v přírodě je tvorba organické hmoty

5. houby se rozmnoţují výtrusy

 Platí:
a) 1 a 2

b) 1, 3 a 5

c) pouze 2

d) 1 a 5



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (c)

 Vyhledávání chyb v textu

 Určete, který z podtrţených  výrazů je potřeba nahradit jiným, 

aby následující text byl pravdivý :

Štítná ţláza je ţlázou endokrinní a její oba laloky leţí po 

stranách štítné chrupavky. Ţlázové buňky jsou uspořádány do 

uzavřených váčků (folikulů). Tyto váčky jsou vyplněné 

bílkovinným roztokem, obsahujícím tyroxin, který ovlivňuje 

oxidační procesy v buňkách. Nedostatečná funkce štítné ţlázy 

v dětském věku vede ke zpoţdění tělesného i duševního 

vývoje. Tato porucha se nazývá nanismus. V blízkosti folikulů

jsou uloţeny zvláštní buňky, produkující kalcitonin, který svým 

účinkem snižuje hladinu Ca2+ a  PO4
3- iontů v krvi.

a) tyroxin nahradit 

tyreotropním hormonem 

b) oxidační nahradit 

redukčními

c) nanismus nahradit 

kretenismem   

d) sniţuje nahradit výrazem 

zvyšuje



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (d)

 Třídění podle  stanoveného kritéria

1) Vyber trojici chorob, jejichţ původci jsou pouze bakterie :

a) chřipka, příušnice, salmonelóza

b) spalničky, zarděnky, neštovice

c) angína, spála, tuberkulóza

d) cholera, kapavka, dětská obrna 

2) Vyber trojici chorob, jejichţ původci jsou pouze viry:

a) chřipka, příušnice, salmonelóza

b) spalničky, zarděnky, neštovice

c) angína, spála, tuberkulóza

d) cholera, kapavka, dětská obrna 



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (e)
 Čtení s porozuměním, komunikace s textem

Přečtěte  si pozorně text týkající se klonování ovcí.
Klonování ţivočichů patří k moderním přístupům k rozmnoţování organismů. 
Vytvořit klony u savců se však podařilo teprve nedávno. Skupina vědců si
stanovila za  cíl svých pokusů vytvořit klon ovcí a postupovali následovně. Jedné 
ovci vyňali z vaječníku asi 30 vajíček. Vajíčka byla odebrána vaječníku ovce 
černé barvy. Jiné homozygotně bílé ovci, která byla oplozena bílým 
homozygotním beranem, odejmuli  zárodek v časném stádiu vývinu a přenesli jej 
na kultivační misku. Embryo v té době mělo asi 30-60 buněk. 

Z odebraných vajíček odstranili buněčná jádra. Embryo rozdělili na jednotlivé 
buňky a jejich jádra přenesli jemnou trubičkou do bezjaderných vajíček.  Kaţdé 
z těchto vajíček s transplantovaným jádrem přenesli do dělohy ovcí, které byly 
hormonálně připraveny tak, aby se v nich mohla vajíčka vyvíjet. Ovce (náhradní 
matky) byly ve stejném počtu bílé a černé.

Výsledkem pokusu bylo 6 normálně se vyvíjejících a přirozeným způsobem
narozených jehňat. Ostatní nebyla donošena, protoţe se z různých důvodů
nevyvíjela standardním způsobem.



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (e)

Pozorně si přečtěte tvrzení vyplývající z textu a posuďte jejich

pravdivost:

1. všechna jehňata byla stejného pohlaví  

2. bílá a černá jehňata byla v poměru 1:1

3. stejně jako při pohlavním rozmnoţování byl poměr pohlaví 1:1

4. všechna uvedená tvrzení jsou správná

Platí:

a) pouze 1

b) pouze 4

c) 2 a 3

d) 1 a 2



PŘÍKLADY UZAVŘENÝCH 

TESTOVÝCH ÚLOH A 

METODIKA JEJICH ŘEŠENÍ (e)

Šelmy jsou přizpůsobeny lovu ţivé kořisti, hlavně obratlovců. 

Z našich druhů jedině medvěd je úplně všeţravý. Lovecký 

způsob ţivota, čili predátorství, klade na organismus daleko 

větší nároky neţ výţiva rostlinnou potravou nebo 

organickými zbytky. Proto jsou šelmy vybaveny dokonalými 

smysly, obratně se pohybují a mají rozmanité chování. 

Lov živé kořisti (predátorství) klade velké nároky na 

organismus. Jak se s tím vypořádají starší a slabší 

jedinci?

a) musí se přizpůsobit a místo lovu získávají potravu jiným způsobem 

(např.  začnou lovit bezobratlé ţivočichy)

b) překonají díky svým zkušenostem své tělesné indispozice a získají 

potravu změnou strategie (donutí mladší a zdatnější jedince ze smečky, 

aby se vzdali své kořisti)

c) vykonávají méně tělesných funkcí, nevyţadují tak velký přísun energie, 

vystačí si s tím, co najdou

d) nejsou schopni zajistit si dostatek potravy, postupně slábnou a 

hynou


