
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy



 

Príloha A 

Dotazník pre žiakov experimentálnej a kontrolnej skupiny (experimentálny výskum 1) 

 

Meno a priezvisko : ..................................................... 

 

Ahoj, zaujíma ma, ako sa ti páči v škole, preto ťa chcem poprosiť o odpovede na 

nasledujúce otázky:  

1. Je prírodoveda tvoj najobľúbenejší predmet?    

áno  nie neviem  

2. Učíš sa prírodovedu rád? 

áno  nie  neviem  

3. To, čo sa učíš na prírodovede, je pre teba:  

veľmi zaujímavé       trochu zaujímavé nezaujímavé 

4. Chcel by si  mať prírodovedu  v škole každý deň?  

áno  nie  neviem 

5. Učiť sa prírodovedu je pre teba rovnako dôležité ako učiť sa čítať, písať, počítať?  

áno  nie neviem  

6. Myslíš si, že prírodovedu potrebujú iba žiaci, ktorí chcú byť vedcami?  

áno  nie  neviem  

7. Keby prírodoveda nebola na vyučovaní a ty by si mohol rozhodnúť, či bude alebo nie. 

Vybral by si si ju?  

áno  nie  neviem  

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

 

 



 

Príloha B  

Testy z prírodovedy  (experimentálny výskum 1) 

 

Príloha B.1 Vstupný test z prírodovedy pre 3. ročník  

1. K obrázku človeka označ a dopíš hlavné časti tela.  

     

2. Doplň časť kostry, ktorá chráni: 

A – mozog  ________________________________________. 

B – pľúca  ________________________________________ 

C – srdce  ________________________________________ 

3. Popíš a označ časti ruky:  

 



 

4. Priraď k vnútornému ústroju jeho význam: 

obličky                         spracúvajú potravu 

pľúca                            odstraňujú z krvi škodlivé látky 

črevá                             umožňujú dýchanie 

 odstraňujú z tela škodlivé látky 

5. K zmyslu dopíš ústroj. 

zrak   __________________________ 

sluch  __________________________ 

chuť  __________________________ 

hmat   __________________________ 

čuch   __________________________ 

6. Napíš aspoň jeden príklad, ktorý poškodzuje sluch človeka. 

Odpoveď: _____________________________________________________ 

 

7. Zakrúžkuj odpoveď. Človek sa živí rastlinnou i živočíšnou potravou, preto je: 

A – bylinožravec 

B – všežravec 

C – mäsožravec  

8. V ktorom období života si teraz ty?  

Odpoveď: _______________________________________________________________ 

9. Podčiarkni tie činnosti, ktoré rešpektujú zásady zdravého a bezpečného života: 

pitie vody a čajov, fajčenie, umývanie rúk, jazdenie na pokazenom bicykli, prejedanie sa 

sladkosťami, lezenie na vysoké stromy, pravidelné cvičenie. 

 

 



 

Príloha B.2 Výstupný test z prírodovedy pre 3. ročník  

 

1. K obrázku mačky domácej označ a dopíš hlavné časti tela.  

 

 

2. Niektoré živočíchy rodia mláďatá, ktoré sa predtým vyvíjali v tele matky. Niektorým 

živočíchom sa liahnu mláďatá z vajíčok, ktoré boli nakladené mimo tela matky. 

 

Živočíchy z obrázka roztrieď do tabuľky podľa toho, do akej skupiny patria.  

Živočíchy, ktoré rodia mláďatá Živočíchy, ktoré kladú vajíčka 

 

 

 

 

 



 

3. Ktorý z nasledujúcich živočíchov sa živí iba rastlinnou potravou?  

A – mačka 

B – pes 

C – lev 

D – králik 

Odpoveď: ____________________ 

4. Pre živočíchy je jednou z možností ochrany únik (beh, vzlietnutie alebo odplávanie). Aké 

dve ďalšie možnosti ochrany sa vyvinuli u živočíchov? 

___________________________________________________________________ 

5. Na obrázku sú znázornené jednotlivé štádia vývinu žiab.  

 

 

6. Kedy je v prírode viac živočíchov? Svoju odpoveď odôvodni.  

A – v lete 

B – v zime 

Odpoveď: ____________________________________________________________ 

7. Podčiarkni živočíchy, ktoré vdychujú kyslík z okolitého vzduchu: 

mačka, kapor, medveď, lastovička, rak, dážďovka, vretenica 



 

8. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

A – Kura sa rozmnožuje znášaním vajec.                     áno – nie 

B – Kohút sedí na vajciach.                                          áno – nie 

C – Kuriatka po vyliahnutí zobú potravu.                    áno – nie 

9. Napíš k živočíchovi jeho význam pre človeka (ku každému dva významy): 

koza –  _______________________________________________________ 

pes – _______________________________________________________ 

kura – _______________________________________________________ 

 

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

  

 



 

Príloha B.3 Vstupný test z prírodovedy pre 4. ročník 

 

1. Rozdeľ zemeguľu na pologule a urč, na ktorej pologuli sa nachádza naše Slovensko.  

 

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Mesiac nevyžaruje žiadne svetlo, napriek tomu v noci svieti. 

Ako je to možné?  

A – Mesiac odráža slnečné žiarenie.  

B – Mesiac sa otáča veľmi veľkou rýchlosťou.  

C – Mesiac je pokrytý tenkou vrstvou ľadu.  

D – Na Mesiaci je veľa kráterov.  

3. Ktoré teleso slnečnej sústavy má najvyššiu teplotu? 

Odpoveď: ___________________ 

4. Doplň. Zem každý rok jedenkrát obehne okolo ______________________________ . 

5. Doplň. Deň sa s nocou strieda, pretože ________________________________________ . 

6. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ktorá z dvojice magnetov znázorňuje situáciu, v ktorej sa 

dva magnety vzájomne odpudzujú? 

Obrázok 1 J                                             S  S                                             J 

Obrázok 2 J                                             S  J                                             S 

Obrázok 3 S                                             J  S                                             J 



 

Obrázok 4 S                                             J  J                                             S 

A – obrázky 1 a 3 

B – obrázky 2 a 3 

C – obrázky 1 a 4 

D – obrázky 1, 2, 3 a 4 

 

7. Nakresli šípkou (↑,↓), ktorým smerom pôsobí gravitačná sila Zeme.  

 

gravitačná sila 

8. Ako sa volajú zmeny podoby Mesiaca, ktoré vidíš na obrázku? 

 

Odpoveď: __________________________________________ 

9. Prečo sa striedajú ročné obdobia na našej planéte?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Príloha B.4 Výstupný test z prírodovedy pre 4. ročník 

 

1. Pozri si nasledujúci obrázok.  

 

Najviac soli sa nachádza:  

A – v oceáne 

B – v horskom plese 

C – v rieke 

D – v horskom potoku  

Odpoveď: ____________________ 

2. Nakresli šípkou (↑,↓), ktorý vzduch klesá dole, ktorý stúpa nahor.  

 

studený vzduch  teplý vzduch 

3. Počas horúcich vlhkých dní vzduch obsahuje veľa vodnej pary. Čo sa deje s vodnou 

parou obsiahnutou vo vzduchu, keď sa vzduch veľmi ochladí?  

Odpoveď: ___________________________________________________________ 

4. Ktorú zložku vzduchu potrebujeme pri dýchaní?  

A – dusík 

B – kyslík 

C – oxid uhličitý 



 

D – vodík 

E – vodnú paru 

Odpoveď: _______________ 

5. Kapor obyčajný žije (v akom prostredí) ________________________. Preto je 

___________________ živočích.  

6. V prírode môžeme vidieť nasledovný úkaz. Vrcholky hôr sú ešte zasnežené, ale 

v nižších polohách hôr je sneh už roztopený. Ako je to možné?  

Odpoveď: _______________________________________________________ 

7. Pozri si obrázok. Akým písmenom je označené miesto, ktoré je najvhodnejšie na 

pestovanie poľnohospodárskych plodín?  

 

Odpoveď: ___________________________ 

8. Humus je najúrodnejšia časť pôdy. Prečo?  

Odpoveď: _____________________________________________________________ 

9. Čím sú užitočné živočíchy pre pôdu, ktoré v nej žijú?  

Odpoveď: _____________________________________________________________ 

 

 

 



 

10. Na obrázku je noha vták. Ktorý vták môže mať takúto nohu?  

 

Odpoveď: _______________________ 

Kde by si mohol najčastejšie nájsť tohto vtáka? 

A – v lese 

B – na lúke 

C – na poli  

D – na púšti 

E – pri jazere  

Odpoveď: _________________________ 

11. Ktorý z nasledujúcich vtákov je prezimujúci vták?  

A – bažant obyčajný 

B – lastovička obyčajná  

C – bocian biely 

Odpoveď: ______________________________ 

12. Napíš k jednotlivým ročným obdobiam písmeno, ktoré charakterizuje typické znaky tejto 

časti roka.  

jar:  ___________________________ 

leto:  ___________________________ 

jeseň:  ___________________________ 



 

zima:  ___________________________ 

A – najnižšia teplota vzduchu 

B – príroda sa prebúdza 

C – najvyššia teplota vzduchu 

D – zbierame úrodu  

13. Napíš potravový reťazec. 

 

_________________             __________________            _________________   

 

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha C   

Testy z prírodovedy  (experimentálny výskum 2) 

 

Príloha C.1 Vstupný didaktický test z prírodovedy pre 2. ročník 

Ahoj žiaci, volám sa Samko a chcem vedieť, čo si sa už naučil/naučila z prírodovedy.  Prečítaj 

si úlohy a odpovedaj. 

Ako sa voláš? Tu napíš svoje meno: ............................................................. 

A. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

1. Vzduch je: 
a/ plynná látka 
b/ kvapalná látka 
c/ tuhá látka   

                                    

2. Aby sviečka horela potrebuje vzduch.               
a/ áno 
b/ nie 

 

3. Rastliny potrebujú vzduch na dýchanie. 
a/ áno 
b/ nie 

 

B. Dopl  ku vete správny mesiac v roku: 

Listy opadávajú zo stromov v mesiaci  .................................................... . 

Snežienky kvitnú v mesiaci ..................................................... . 

Okenný teplomer ukazuje  30 stupňov Celzia v mesiaci .................................................... . 

 

C. Napíš, aký materiál je potrebný na stavbu domu:  ................................................... 

                                                                                                ................................................... 

                                                                                                .................................................... 



 

Napíš, kto pracuje na stavbe domu (napíš aspo  4 remeslá, povolania):  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

               ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE!           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha C.2 Vstupný didaktický test z prírodovedy pre 3. ročník 

 

Ahoj žiaci, volám sa Matej a chcem vedieť, čo si sa už naučil/naučila z prírodovedy.  Prečítaj si 

úlohy a odpovedaj. 

Ako sa voláš? Tu napíš svoje meno: ............................................................. 

 

1. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Základnou jednotkou objemu je: 

a/ kilogram 

b/ liter 

c/meter 

 

2. Dopl  slovo zmenil alebo nezmenil. 

Mamka preliala mlieko z vysokého pohára do nízkej misky.  

Objem mlieka sa ............................................................... . 

 

3. Dopl  jednotku objemu. Pohár mlieka má objem 200 ............................... . 

 

4. Napíš, akú teplotu môže mať horúci čaj?   ............................................... 

 

5. Usporiadaj teploty od najnižšej po najvyššiu: 

8°C,        -12°C,         24°C,      - 3°C 

   

....................................................................................... 

 

6. Značku N má: 

a/ meter 

b/ sekunda 

c/ Newton 

 

7. Podčiarkni látky: 

dvere       guma         váza           zošit           papier         sklo       pero 

 

 

 

 



 

8. Napíš príklad potraviny, ktorá sa zvyšujúcou teplotou topí: 

 

............................................................................................ 

 

9. Napíš, koľko minút uplynie: 

a/ za pol hodiny ................................................... 

b/ za trištvrte hodiny ........................................... 

 

 

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha C.3 Vstupný didaktický test z prírodovedy pre 4. ročník 

Meno a priezvisko:  
 
1. Dopl . Predmety sú k Zemi priťahované .................................................... silou. 
 
 
2. Zakrúžkuj správnu odpoveď.  
Mesiac vyžaruje svetlo.                     áno – nie 
Hviezdy vyžarujú svetlo.                    áno - nie 
 
3. Vysvetli, prečo sa u nás striedajú štyri ročné obdobia? 
 
 
 
 
 
 
4.Napíš jeden príklad potravového reťazca. 
 
 
 
 
 
5. Napíš, aké plyny obsahuje vzduch? 
 
 
 
 
 
6.Podčiarkni morské živočíchy a rastliny:  

      riasa, kapor, krab, delfín, rak 

 
 
7. Vysvetli, čo je humus? 
 
 
 
 
 
8. Dopl  k živočíchovi – všežravec, bylinožravec, hmyzožravec: 
Srnec lesný je .......................................................... 
Lastovička domová je ............................................. 
Kapor obyčajný je ................................................... 
 
 



 

9. Vysvetli, prečo sa niektoré vtáky sťahujú do teplejších krajín: 
 
 
 
 
 
 
10. Dopl  k obrázku motýľa hlavné časti tela. 
 

 
 
 
 
 
11. Vysvetli, aký  význam majú dážďovky v prírody: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
12. Vysvetli, čo znamená, že záružlie močiarne je trváca rastlina? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha C.4 Výstupný didaktický test z prírodovedy pre 2. ročník 

Ahoj žiaci, volám sa Samko a chcem vedieť, čo si sa už naučil/naučila z prírodovedy.  Prečítaj 

si úlohy a odpovedaj. 

Ako sa voláš? Tu napíš svoje meno: ............................................................. 

1. Dopíš k obrázku rastliny časti jej tela: 

                                                  

2. Napíš, ktorá časť rastliny chýba na obrázku? ...........................................................               

3. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Semeno (semená) obsahuje: 

a/  kvet 

b/  koreň 

c/  plod 

d/  list 

4. Vysvetli, aký význam majú včely v prírode a pre človeka: 

 

 

5. Podčiarkni zeleninu: 

      marhuľa        uhorka         hrach        čerešňa         cibuľa         citrón       melón vodový   

6. Napíš dve látky, ktoré sú rozpustné vo vode:  

.........................................................................................................................................

. 



 

7. Voda sa vyskytuje: 

a/ v jednom skupenstve 

b/ v dvoch skupenstvách 

c/ v troch skupenstvách  

8. Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

a/ Sneh je kvapalné skupenstvo vody.                      áno – nie 

b/ Oblaky sa tvoria z vodnej pary.                            áno – nie 

c/ Tulipán obsahuje vodu.                                         áno – nie 

 

9. Napíš, aký význam má voda pre ľudí: 

 

 

 

 

 

10. Napíš názvy dvoch drevín, ktorým opadá v jeseni lístie:  

.................................................................................................................................... 

11. Napíš všetko, čo vieš o ovocných stromoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

 



 

Príloha C.5 Výstupný didaktický test z prírodovedy pre 3. ročník 

Ahoj žiaci, volám sa Matej a chcem vedieť, čo si sa už naučil/naučila z prírodovedy.  Prečítaj si 

úlohy a odpovedaj. 

Ako sa voláš? Tu napíš svoje meno: ............................................................. 

1. Vymenuj hlavné časti ľudského tela: 

 

 

2. Dopíš k obrázku časti dolnej končatiny:  

                                         
 

3. Vysvetli, akú funkciu majú obličky v ľudskom tele:  

 

 

4. Dopl  plynnú látku. Človek vdychuje ........................................ a človek vydychuje 

............................................................... . 

5. Vysvetli, akým spôsobom človek vylučuje nepotrebné látky z tela? 

 

 

 

 

6. Napíš jeden elektrický spotrebič, v ktorom sa premie a elektrická energia na zvukovú 

a svetelnú energiu:  

 

 



 

7. Podčiarkni bylinožravé živočíchy: 

 

mačka            jeleň              sviňa          ovca           vlk             koza          lastovička  

 

 

8. Usporiadaj správne štádia vývinu motýľa:  larva, vajíčka, dospelý motýľ, kukla 

................................................................................................................................................ 

 

9. Vymenuj dvoch živočíchov, ktorí sa rozmnožujú vajcami: 

................................................................................................................................................ 

10. Dopíš k obrázku hlavné časti tela chrústa:  

 

 

11. Napíš ako prezimuje vretenica, lastovička  a jež: 

Vretenica - ............................................................................................................................ 

Lastovička - ......................................................................................................................... 

Jež - ...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEM ZA TVOJE ODPOVEDE! 

 

 

 

 

 



 

Príloha C.6 Výstupný didaktický test z prírodovedy pre 4. ročník 

Meno a priezvisko:  

1. Vymenuj základné podmienky života ľudí: 

............................................................................ 

2. Dopl  k číslam názvy dýchacích ústrojov človeka: 

 

1 - ..............................................., 2 - ..........................................., 3 - 

..............................................,  

4 - ..............................................., 5 - ..........................................., 6 - 

............................................... . 

3. Vlastnými slovami opíš dýchanie u človeka:  

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

4. Vymenuj tráviace ústroje človeka 

........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

5. Vysvetli, čo sa deje s potravou: 

a/ v ústach: 

.............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 



 

b/ v žalúdku: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

c/ v tenkom čreve: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

d/ v hrubom čreve: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

6. Zakrúžkuj správnu odpoveď:  

Tekutý odpad sa vylučuje z tela močom a potom.                   áno - nie 

Moč sa tvorí v močom mechúre.                                                 áno – nie 

Moč sa z tela vylučuje stolicou.                                                   áno – nie 

 

7. Nakresli jednoduchý elektrický obvod: 

 

 

 

 

8. Napíš, na akú energiu sa mení elektrická energia v televízore:    

 

 

9. Napíš tri rôzne spotrebiče, ktoré fungujú na batérie: 

 

  

10. Napíš, čo znamená, že guma je elektrický izolant: 

 

 

11. Pani učiteľka povedala Jankovi a Evke, aby napísali na tabuľu druhy živočíchov, ktoré 

majú doma.  Janko napísal, že majú doma  psa a mačku. Evka napísala, že majú doma 

kuru domácu a kozu domácu. Napíš, kto správne odpovedal a vysvetli, prečo?  

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 



 

12. Napíš ako triedime rastliny podľa miesta výskytu a ku každej skupine napíš jednu 

rastlinu: 

 

 

 

13.  Stručne popíšte charakteristické znaky pre obojživelníky:  

 

 

 

 

14. Vysvetli, prečo je delfín cicavec a nie ryba, keď pláva vo vode?  

 

 

 

15. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

Niektoré plazy majú nohy.                        áno – nie 

       Včela medonosná má tri páry nôh.         áno – nie 

       Ryby dýchajú pľúcami.                              áno – nie 

 

 

 

 

 

 


