
I. ZOZNAM MATURITNÝCH PREDMETOV

Por.
èíslo

Názov predmetu Odporúèaná úroveò èasovej dotácie1)

1 anglický jazyk úroveò A � 24, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

2 biológia úroveò A � 12, úroveò B � 8

3 dejepis úroveò A � 10, úroveò B � 6

4 francúzsky jazyk úroveò A � 24, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

5 fyzika úroveò A � 12, úroveò B � 8

6 geografia úroveò A � 9, úroveò B � 5

7 chémia úroveò A � 10, úroveò B � 7

8 informatika úroveò A � 10, úroveò B � 6

9 maïarský jazyk a literatúra úroveò A � 12, úroveò B � 8

10 matematika úroveò A � 16, úroveò B � 12

11 náuka o spoloènosti úroveò A � 8, úroveò B � 5

12 nemecký jazyk úroveò A � 24, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

13 obèianska náuka úroveò A � 8, úroveò B � 5

14 ruský jazyk úroveò A � 24, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

1) Odporúèaná úroveò pri tý�dennej èasovej dotácii hodín za v�etky roèníky �túdia príslu�ného predmetu v uèebnom pláne strednej �koly.
2) Úroveò C je urèená len pre �iakov, ktorí zaèali �tudova� cudzí jazyk na strednej �kole v �kolskom roku 2003/2004 a skôr, èasová dotácia

z cudzieho jazyka vrátane konverzácie v cudzom jazyku je menej ako 12 hodín a nemali inú mo�nos� vo¾by cudzieho jazyka.



II. ÈLENENIE MATURITNEJ SKÚ�KY

Por.
èíslo

Názov predmetu Odporúèaná úroveò èasovej dotácie1)

15 slovenský jazyk a literatúra3) úroveò A � 12, úroveò B � 8

16 slovenský jazyk a slovenská literatúra4) úroveò A � 12, úroveò B � 8

17 �panielsky jazyk úroveò A � 24, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

18 taliansky jazyk úroveò A � 12, úroveò B � 12, úroveò C2) � 8

19 ukrajinský jazyk a literatúra úroveò A � 12, úroveò B � 8

20 teoretická èas� odbornej zlo�ky

21 praktická èas� odbornej zlo�ky

22 dejiny umenia5) 6

23 deskriptívna geometria5) 6

24 ekológia5) 6

25 ekonomika5) 6

26 estetika5) 6

27 evanjelické a. v. nábo�enstvo6) 6

28 kres�anská etika6) 6

29 latinèina 6

30 právo5) 6

31 psychológia5) 6

32 reformované nábo�enstvo6) 6

33 rímskokatolícke a gréckokatolícke nábo�enstvo6) 6

34 stretnutia s ¾udovou kultúrou5) 8

35 �portový mana�ment 6

36 základy �portovej prípravy 6

37 muzikál 6

38 literárna tvorba 6

39 po¾ský jazyk 10

40 chorvátsky jazyk 12

Por.
èíslo

Predmet Úroveò Èas�

Externá Interná a jej formy

písomná ústna

príprava odpoveï

1 anglický jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

2 biológia A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

3 dejepis A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

3) Predmet je urèený pre �iakov stredných �kôl s vyuèovacím jazykom slovenským a vyuèovacím jazykom ukrajinským.
4) Predmet je urèený pre �iakov stredných �kôl s vyuèovacím jazykom národnostných men�ín okrem �iakov stredných �kôl s vyuèovacím

jazykom ukrajinským maturujúcim zo slovenského jazyka a z literatúry.
5) Predmet sa nevz�ahuje na predmety odborného vzdelávania.
6) Predmet sa vz�ahuje iba na cirkevné �koly.



Por.
èíslo

Predmet Úroveò Èas�

Externá Interná a jej formy

písomná ústna

príprava odpoveï

4 francúzsky jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

5 fyzika A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

6 geografia A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

7 chémia A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

8 informatika A � � 30´ 15´

B � � 30´ 15´

9 maïarský jazyk a literatúra A � 240´ 15´ 15´

B � 240´ 15´ 15´

10 matematika A 120´ 60´ 20´ 20´

B 120´ � 15´ 15´

11 náuka o spoloènosti A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

12 nemecký jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

13 obèianska náuka A � � 20´ 20´

B � � 15´ 15´

14 ruský jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

15 slovenský jazyk a literatúra A � 240´ 20´ 20´

B � 240´ 15´ 15´

16 slovenský jazyk a slovenská
literatúra

A � 240´ 20´ 20´

B � 240´ 15´ 15´

17 �panielsky jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

18 taliansky jazyk A 120´ 45´ 20´ 20´

B 120´ 45´ 20´ 20´

C � � 20´ 20´

19 ukrajinský jazyk a literatúra A � 240´ 15´ 15´

B � 240´ 15´ 15´

20 teoretická èas� odbornej zlo�ky � � 30´ 30´

21 praktická èas� odbornej zlo�ky � max. 24 hodín7)
(príprava a výkon)

22 dejiny umenia � � 20´ 20´

23 deskriptívna geometria � � 30´ 15´

24 ekológia � � 15´ 15´

7) § 14 ods. 6 vyhlá�ky Ministerstva �kolstva Slovenskej republiky è. 510/2004 Z. z.



III. POKYNY K EXTERNEJ ÈASTI A PÍSOMNEJ FORME INTERNEJ ÈASTI
MATURITNEJ SKÚ�KY

1. Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, taliansky jazyk
a �panielsky jazyk

Obsahom a úrovòou nároènosti zodpovedá úrovni B2 (úroveò A), resp. úrovni B1 (úroveò B) Spoloèného európske-
ho referenèného rámca Rady Európy.

Externá èas� maturitnej skú�ky z anglického jazyka, francúzskeho jazyka, nemeckého jazyka, ruského jazyka, ta-
lianskeho jazyka a zo �panielskeho jazyka sa skladá z centrálne vypracovanej, vo v�etkých �kolách v rovnakom èase
zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skú�ky � testu. Test má tri èasti a skladá
sa len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveïou.

Èítanie s porozumením � cie¾om tejto èasti je zisti�, ako �iaci rozumejú textu a ako sa vedia v òom orientova� tak,
aby pochopili hlavné my�lienky, základné súvislosti a vyrie�ili úlohy: doplòovanie chýbajúcich informácií, výber
z viacerých mo�ností, urèenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede.

Gramatika a lexika � testujú sa tu znalosti gramatických �truktúr a slovnej zásoby a ich správne pou�itie v kontex-
te. �iaci majú do textových uká�ok dopåòa� adekvátne gramatické tvary na základe výberu z viacerých mo�ností.

Poèúvanie s porozumením � v tejto èasti majú �iaci preukáza�, ako porozumeli základným informáciám a rie�i� úlo-
hy: urèenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede, výber z viacerých mo�ností a doplòovanie chýbajúcich informá-
cií.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ïalej len �úpravy�)

Poèúvanie s porozumením � �iak so sluchovým postihnutím dostane písomnú podobu textu nahrávky.

Písomnou formou internej èasti je centrálne vypracovaný, vo v�etkých �kolách v rovnakom èase zadaný, pod exter-
ným dozorom konaný a na základe centrálnych pokynov interne vyhodnotený test, ktorý sa bude sklada� len z úloh
s dlh�ou odpoveïou.

Charakteristika úloh testu pre úroveò A:
a) napísa� jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré �iaka zaujímajú,
b) podrobne, �tylisticky a jazykovo správne písa� o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zá�itkoch,
c) napísa� dobre zrozumite¾ný príbeh,

Por.
èíslo

Predmet Úroveò Èas�

Externá Interná a jej formy

písomná ústna

príprava odpoveï

25 ekonomika � � 15´ 15´

26 estetika � � 15´ 15´

27 evanjelické a. v. nábo�enstvo � � 15´ 15´

28 kres�anská etika � � 15´ 15´

29 latinèina � � 15´ 15´

30 právo � � 15´ 15´

31 psychológia � � 15´ 15´

32 reformované nábo�enstvo � � 15´ 15´

33 rímskokatolícke
a gréckokatolícke nábo�enstvo

� � 15´ 15´

34 stretnutia s ¾udovou kultúrou � � 15´ 20´

35 �portový mana�ment � � 15´ 15´

36 základy �portovej prípravy � � 15´ 15´

37 muzikál � � 20´ 20´

38 literárna tvorba � � 15´ 15´

39 po¾ský jazyk � � 20´ 20´

40 chorvátsky jazyk � � 20´ 20´



d) napísa� pozdrav, pozvanie, odkaz, blaho�elanie, telegram,
e) napísa� súkromný a formálny list, �iados�, �ivotopis, s�a�nos�, reklamáciu, inzerát,
f) opísa� osobu, predmet, miesto, èinnos�, situáciu,
g) napísa� súvislý text, v ktorom vyjadrí svoje názory, postoje, my�lienky, city,
h) napísa� referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.

Charakteristika úloh testu pre úroveò B:
a) jednoducho a jasne písa� o témach, ktoré sú �iakovi známe a zaujímajú ho, a vyjadri� na ne svoj názor,
b) vyjadri� svoje pocity (¾útos�, rados�, záujem, súcit a pod.),
c) zvládnu� základné formy kore�pondencie,
d) napísa� pozdrav, pozvanie, odkaz, blaho�elanie, telegram,
e) napísa� súkromný a formálny list, �iados�, �ivotopis, s�a�nos�, reklamáciu, inzerát,
f) opísa� osobu, predmet, miesto, èinnos�, situáciu.

2. Maïarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Písomnou formou internej èasti sú centrálne pripravené súbory �tyroch tém písomnej práce, prípadne východisko-

vé texty a urèené �ánrové formy, z ktorých si �iak vyberie a vypracuje iba jednu. Písomná práca sa vo v�etkých �ko-
lách zadáva v rovnakom èase, koná sa pod interným dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych poky-
nov.

Charakteristika úloh písomnej práce:
a) interpretácia umeleckého alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozièná a �tylistická analýza, výklad a hodno-

tenie),
b) spracovanie zvolenej témy v urèenej �ánrovej forme,
c) argumentovanie o jazykových, literárnych, v�eobecných kultúrnych, morálnych otázkach alebo o otázkach spôso-

bu �ivota,
d) rozbor jedného diela z daného h¾adiska a výkladová demon�trácia,
e) rozbor a predstavenie tvorby jedného básnika alebo prozaika,
f) porovnanie dvoch, prípadne troch textov (úplné dielo alebo úryvok) pod¾a daných h¾adísk (platí len pre úroveò A).

Rozsah práce

Úroveò A: najmenej 3 a najviac 5 strán formátu A4.

Úroveò B: najmenej 2 a najviac 4 strany formátu A4.

3. Matematika
Externá èas� maturitnej skú�ky z matematiky sa skladá z centrálne vypracovanej písomnej skú�ky � testu, ktorá

sa vo v�etkých �kolách zadáva v rovnakom èase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa
skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveïou; test neobsahuje úlohy z diferenciálneho a integ-
rálneho poètu.

Písomnou formou internej èasti, ktorá sa koná v rámci maturitnej skú�ky iba na úrovni A, je centrálne vypracova-
ný test, ktorý sa vo v�etkých �kolách zadáva v rovnakom èase, koná sa pod externým dozorom a interne sa vyhodno-
cuje na základe centrálnych pokynov. V teste bude �iak rie�i� tri a� �es� otvorených úloh s dlhou odpoveïou, pritom
v prípade jednej úlohy si bude môc� vybra� jedno z dvoch rôznych zadaní. Úlohy tohto testu by mali pokry� tieto oblas-
ti:
a) základy matematiky (logika, matematizácia),
b) rovnice, nerovnice, funkcie, postupnosti,
c) planimetria, trigonometria, analytická geometria,
d) stereometria,
e) kombinatorika, pravdepodobnos�, �tatistika.

4. Slovenský jazyk a literatúra
Písomnou formou internej èasti sú centrálne pripravené súbory �tyroch tém písomnej práce, prípadne východisko-

vé texty a urèené �ánrové formy, z ktorých si �iak vyberie a vypracuje iba jednu. �iak má preukáza� komplexnos� ovlá-
dania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanos� a kultúrnos� v miere vychádzajú-
cej z cie¾ových po�iadaviek. Písomná práca sa vo v�etkých �kolách zadáva v rovnakom èase, koná sa pod interným
dozorom a interne sa vyhodnocuje na základe centrálnych pokynov.



Charakteristika úloh písomnej práce
a) interpretácia umeleckého alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozièná a �tylistická analýza, výklad a hodno-

tenie),
b) spracovanie zvolenej témy v urèenej �ánrovej forme,
c) argumentovanie o jazykových, literárnych, v�eobecných kultúrnych, morálnych otázkach alebo o otázkach spôso-

bu �ivota,
d) rozbor jedného diela z daného h¾adiska a výkladová demon�trácia,
e) rozbor a predstavenie tvorby jedného básnika alebo prozaika,
f) porovnanie dvoch, prípadne troch textov (úplné dielo alebo úryvok) pod¾a daných h¾adísk (platí len pre úroveò A).

Rozsah práce
Úroveò A: najmenej 3 a najviac 5 strán formátu A4.
Úroveò B: najmenej 2 a najviac 4 strany formátu A4.

5. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Písomnou formou internej èasti sú centrálne pripravené súbory �tyroch tém písomnej práce, prípadne východisko-

vé texty a urèené �ánrové formy, z ktorých si �iak vyberie a vypracuje iba jednu. Písomná práca sa vo v�etkých �ko-
lách zadáva v rovnakom èase, koná sa pod interným dozorom a interne sa vyhodnocuje na základe centrálnych poky-
nov.

Charakteristika úloh písomnej práce
a) interpretácia umeleckého alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozièná a �tylistická analýza, výklad a hodno-

tenie),
b) spracovanie zvolenej témy v urèenej �ánrovej forme,
c) argumentovanie o jazykových, literárnych, v�eobecných kultúrnych, morálnych otázkach alebo o otázkach spôso-

bu �ivota,
d) rozbor jedného diela z daného h¾adiska a výkladová demon�trácia,
e) rozbor a predstavenie tvorby jedného básnika alebo prozaika,
f) porovnanie dvoch, prípadne troch textov (úplné dielo alebo úryvok) pod¾a daných h¾adísk (platí len pre úroveò A).

Rozsah práce
Úroveò A: najmenej 3 a najviac 5 strán formátu A4.
Úroveò B: najmenej 2 a najviac 4 strany formátu A4.

IV. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MATURITNEJ SKÚ�KY

1. Ak má maturitná skú�ka v danom predmete viac èastí, hodnotí sa ka�dá èas� zvlá��. Výsledné hodnotenie sa neur-
èuje. Urèuje sa, èi v danom predmete �iak zmaturoval alebo nezmaturoval.

2. Externá èas� a ka�dá forma internej èasti maturitnej skú�ky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj
na vysvedèení o maturitnej skú�ke. Externá èas� a písomná forma internej èasti sa hodnotí percentami. Ostatné
formy internej èasti sa hodnotia známkou.

3. Pokyny na hodnotenie externej èasti a písomnej formy internej èasti maturitnej skú�ky sú centrálne vypracované
a sú prílohou ich zadania. Hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúh¾uje na desatiny.

4. �iak mô�e kona� ústnu formu internej èasti maturitnej skú�ky bez oh¾adu na výsledok externej èasti a písomnej
formy internej èasti.

5. Ka�dú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej èasti maturitnej skú�ky hodnotí predmetová maturitná
komisia samostatne.

6. Ka�dý predmet maturitnej skú�ky má v maturitnom zadaní aspoò dve úlohy vyjadrené ich váhou vzh¾adom na cel-
kové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej èasti maturitnej skú�ky z daného predmetu bude
známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa
vá�ený priemer pri hodnotení vyjadrenom
a) známkou zaokrúh¾uje na celé èíslo, prièom 1,5 zaokrúh¾ujeme na 1; 2,5 zaokrúh¾ujeme na 2; 3,5 zaokrúh¾uje-

me na 3 a 4,5 zaokrúh¾ujeme na 4; známkou s desatinnou èas�ou do 0,50 zaokrúh¾uje na celé èíslo smerom na-
dol a nad 0,50 zaokrúh¾uje na celé èíslo smerom nahor,

b) percentami zaokrúh¾uje na desatiny.
7. �iak zmaturuje z predmetu, ktorý má externú èas� maturitnej skú�ky a písomnú formu internej èasti maturitnej

skú�ky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej èasti maturitnej skú�ky
a) nie je hor�ie ako stupeò prospechu 3 � dobrý (bez oh¾adu na hodnotenie písomnej formy internej èasti a externej

èasti) alebo



b) je stupeò prospechu 4 � dostatoèný a v písomnej forme internej èasti získa viac ako 25 % z celkového poètu bo-
dov a súèasne v externej èasti získa viac ako 33 % z celkového poètu bodov.

8. �iak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá externú èas� maturitnej skú�ky a má písomnú formu internej èasti matu-
ritnej skú�ky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej èasti maturitnej skú�ky
a) nie je hor�ie ako stupeò prospechu 3 � dobrý (bez oh¾adu na hodnotenie písomnej formy internej èasti maturit-

nej skú�ky) alebo
b) je stupeò prospechu 4 � dostatoèný a v písomnej forme internej èasti získa viac ako 25 % celkového poètu bo-

dov.
9. �iak zmaturuje z predmetu, ktorý nemá externú èas� a nemá písomnú formu internej èasti, ak jeho hodnotenie

z ka�dej formy internej èasti nebude hor�ie ako 4 � dostatoèný.

V. MATURITNÁ SKÚ�KA PRE �IAKOV
SO �PECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Maturitná skú�ka sa týka úprav písomných prác, testov a maturitných zadaní, prièom sa zachováva formálna
stránka, obsah a nároènos� maturitnej skú�ky.

Pod¾a upravených podmienok mô�e maturova�
a) �iak �peciálnej �koly,8)
b) �iak �peciálnej triedy,9)
c) �iak, ktorého na príslu�nej strednej �kole evidujú a vykazujú ako individuálne integrovaného �iaka so �peciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami.9)

Úpravy sa vz�ahujú na:
A. Cie¾ové po�iadavky jednotlivých predmetov maturitnej skú�ky
B. Písomné práce (testy) a maturitné zadania

1. Úpravy sa týkajú týchto oblastí:
a) predå�ený èasový limit pri rie�ení úloh testu a pri ústnej odpovedi,
b) úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,
c) rôzne grafické úpravy a formáty zadaní (rôzne ve¾kosti písma, zmeny �truktúry textu, iná mo�nos� záznamu odpo-

vede, poèúvanie vstupného textu a pod.),
d) prítomnos� tlmoèníka10) posunkovej reèi, resp. asistenta,11) zdravotníckeho personálu, �peciálneho pedagóga.

2. �iaci so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na ktorých sa vz�ahujú úpravy testov sú �iaci
a) so sluchovým postihnutím,
b) so zrakovým postihnutím,
c) s telesným postihnutím,
d) chorí a zdravotne oslabení,
e) s vývinovými poruchami uèenia alebo správania (ADD, ADHD syndróm),
f) s naru�enou komunikaènou schopnos�ou (dysartria, dysfázia),
g) s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom),
h) s viacnásobným postihnutím.

3. �iaci sú rozdelení do troch skupín pod¾a miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami

Pri zaraïovaní �iakov do skupín treba vychádza� z toho, èi
a) �iak je schopný pracova� v predå�enom èase s testom pre be�nú populáciu,
b) treba testové úlohy upravi� po formálnej stránke (ve¾kos� písma, zvýraznenie textu a pod.) alebo ich nahradi�

vhodnej�ími úlohami,
c) postihnutie �iaka vy�aduje pomoc tlmoèníka10) posunkovej reèi, resp. asistenta11) alebo zdravotníckeho personá-

lu, èi �peciálneho pedagóga pri vypracúvaní testov,
d) treba vzh¾adom na postihnutie �iaka zvoli� na vykonanie maturitnej skú�ky alebo jej èasti náhradný spôsob.

I. skupina � ¾ahký stupeò obmedzenia

�iaci v tejto skupine mô�u pracova� s testmi a zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú mo�nos� pracova� v pre-
då�enom èase a pou�íva� kompenzaèné pomôcky.

8) § 30 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných �kôl (�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
9) § 4b zákona è. 29/1984 Zb. v znení zákona è. 365/2004 Z. z.

10) Tlmoèník pomáha pri vysvetlení in�trukcií súvisiacich so zadaním úlohy, resp. testu.
11) Asistent pomáha pri zápise odpovedí �iaka.



Úpravy pre jednotlivé druhy postihnutia

A. �iaci so sluchovým postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 50 %,
2. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov.

B. �iaci so zrakovým postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 75 %,
2. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov.

C. �iaci s telesným postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 75 %,
2. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov.

D. �iaci chorí a zdravotne oslabení predå�enie èasu skú�ky najviac o 50 %.

E. �iaci s vývinovými poruchami uèenia alebo správania (ADD, ADHD syndróm)
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 25 %,
2. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov.

F. �iaci s naru�enou komunikaènou schopnos�ou (dysartria, dysfázia)
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 25 %,
2. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov.

G. �iaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom) úprava podmienok a priebehu maturitnej skú�ky pod¾a
odporúèania �peciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti je �iak.

H. �iaci s viacnásobným postihnutím pod¾a primárneho postihnutia.

II. skupina � stredný stupeò obmedzenia

�iaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracova� zadania len s uvedenými úpravami.

Úpravy pre jednotlivé druhy postihnutia

A. �iaci so sluchovým postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 75 %,
2. písmo Arial, ve¾kos� písma 12, riadkovanie 1,5,
3. zápis odpovede priamo do testového hárka,
4. zvýraznenie podstaty úlohy, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách,
5. úprava a nahradenie niektorých úloh zalo�ených na jazykovom cite,
6. vylúèenie úloh na poèúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,
7. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov,
8. didaktické pomôcky (slovník slovenského jazyka, synonymický slovník a pod.),
9. pomoc tlmoèníka10) posunkovej reèi.

B. �iaci so zrakovým postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 100 %,
2. písmo Arial, ve¾kos� písma 14 b � 24 b � 36 b (pod¾a potreby), riadkovanie 1,5, formát A4 alebo A3, volite¾ne za-

dania v Braillovom písme,
3. èlenenie testového hárka tak, aby umo�òoval orientáciu,
4. zápis odpovede priamo do testového hárka (zakrú�kovaním variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),
5. mo�nos� zápisu odpovede na samostatný list papiera,
6. výrazné oddelenie otázok,
7. úprava a nahradenie niektorých úloh,
8. mo�nos� pou�itia kompenzaèných pomôcok pod¾a potrieb �iakov,
9. prítomnos� asistenta,11)

10. elektronická verzia testu,
11. zvuková nahrávka vstupných textov.

C. �iaci s telesným postihnutím
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 100 %,
2. písmo Arial, ve¾kos� písma 14 b � 16 b (pod¾a potreby), riadkovanie 1,5,
3. èlenenie testového hárka tak, aby u¾ahèoval orientáciu,



4. zápis odpovedí priamo do testového hárka (zakrú�kovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),
5. kompenzaèné pomôcky pod¾a potreby �iaka,
6. pomoc asistenta.11)

D. �iaci chorí a zdravotne oslabení
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 75 %,
2. prestávka, ktorá sa nepoèíta do èasu skú�ky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),
3. prítomnos� zdravotníckeho personálu.12)

E. �iaci s vývinovými poruchami uèenia alebo správania (ADD, ADHD syndróm)
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 50 %,
2. písmo Arial, ve¾kos� písma 12, riadkovanie 1,5,
3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podèiarknutím, tuèným písmom a pod.),
4. èlenenie testového hárka tak, aby u¾ahèoval orientáciu,
5. výrazné oddelenie otázok,
6. zápis odpovedí priamo do testového hárka (zakrú�kovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),
7. didaktické pomôcky,
8. kompenzaèné pomôcky pod¾a potreby �iaka.

F. �iaci s naru�enou komunikaènou schopnos�ou (dysartria, dysfázia)
1. predå�enie èasu skú�ky najviac o 50 %,
2. písmo Arial, ve¾kos� písma 12, riadkovanie 1,5,
3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podèiarknutím, tuèným písmom a pod.),
4. èlenenie testového hárka tak, aby u¾ahèoval orientáciu,
5. výrazné oddelenie otázok,
6. zápis odpovedí priamo do testového hárka (zakrú�kovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),
7. didaktické pomôcky,
8. kompenzaèné pomôcky pod¾a potreby �iaka.

G. �iaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom)
1. úprava podmienok a priebehu maturitnej skú�ky pod¾a odporúèania �peciálneho pedagóga, v ktorého starost-

livosti je �iak,
2. prítomnos� �peciálneho pedagóga.13)

H. �iaci s viacnásobným postihnutím pod¾a primárneho postihnutia.

III. skupina � �a�ký stupeò obmedzenia

�iaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvova� maturitnú skú�ku alebo jej èas� iba náhradným spôsobom,
to znamená inou formou ako písomnou.

4. �iados� o úpravu maturitnej skú�ky
�iados� o úpravu maturitnej skú�ky, ktorá je prílohou prihlá�ky na maturitnú skú�ku, podáva uchádzaè alebo zá-

konný zástupca uchádzaèa riadite¾ovi �koly, ktorý stanoví rozsah úpravy maturitnej skú�ky. �iados� obsahuje
a) osobné údaje uchádzaèa,
b) skupinu, do ktorej chce by� uchádzaè zaradený,
c) odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkèné dôsledky (okrem uchá-

dzaèov so �pecifickými poruchami uèenia),
d) odborný posudok �peciálno-pedagogickej poradne (�PP) alebo pedagogicko-psychologickej poradne (PPP), alebo

odborníka na pervazívne poruchy, alebo �kolského �peciálneho pedagóga, alebo �kolského psychológa, ktorý ob-
sahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

e) odborný posudok uchádzaèa s vývinovými poruchami uèenia alebo správania a uchádzaèa s naru�enou komuni-
kaènou schopnos�ou, ktorý má najviac dvojroènú platnos�.

Odborný posudok vystavuje ten, v koho starostlivosti je �iak so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

U �iakov s naru�enou komunikaènou schopnos�ou sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a jazyková správnos�.

12) Zdravotnícky personál pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.
13) �peciálny pedagóg pomáha pri prípadných �a�kostiach poèas skú�ky.



VI. PO�IADAVKY NA INTERNÚ ÈAS� MATURITNEJ SKÚ�KY

V�EOBECNÉ POKYNY
1. Ústnu formu internej èasti maturitnej skú�ky tvorí ústna odpoveï �iaka pred predmetovou maturitnou komisiou,

prièom si �iak �rebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická èas� odbornej zlo�ky
a v predmete praktická èas� odbornej zlo�ky si �iak �rebuje jednu zo schválených tém.

2. Ústna forma internej èasti maturitnej skú�ky je verejná.
3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cie¾ových po�iadaviek na vedomosti a zruènosti pre daný predmet

maturitnej skú�ky a ich úroveò.
4. Ka�dé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, pod¾a mo�ností a charakteru predmetu z viacerých

tematických okruhov.
5. Obsah maturitných zadaní zoh¾adòuje aj predpísaný èas urèený na trvanie skú�ky a jej prípravu.
6. Ka�dá úroveò má pripravené samostatné súbory zadaní.
7. Maturitné zadania pre ka�dú úroveò a témy pre teoretickú èas� odbornej zlo�ky a praktickú èas� odbornej zlo�ky

maturitnej skú�ky pripravuje príslu�ná predmetová komisia �koly.
8. Minimálny poèet zadaní je 30.14) Ka�dé zadanie sa pou�ije iba jedenkrát v danom dni.
9. Znenia maturitných zadaní sa �iakom nezverejòujú.

10. Pre ka�dý maturitný predmet sa uèebné pomôcky èlenia do dvoch skupín � v�eobecné a konkrétne. Pod v�eobecný-
mi rozumieme pomôcky, ktoré má ka�dý �iak na ka�dej �kole k dispozícii poèas konania príslu�nej èasti alebo
zlo�ky skú�ky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslu�ným zadaním.

11. Ka�dá �kola zabezpeèí �iakovi prístup k v�eobecným pomôckam v danom predmete maturitnej skú�ky.
12. Súèas�ou príslu�ného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej uèebnej pomôcky.
13. Skú�ajúci citlivo riadi rozhovor so �iakom, kladie pomocné a stimulaèné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas

s tvrdeniami �iaka, prièom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a vyu�íval pri tom písomnú
prípravu a tie� vlastné poznatky získané poèas prípravy na maturitnú skú�ku.

14. Èlenovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby �iak mohol na ich podnety reagova� plynulo a mal dos�
èasu a pokoja na vyjadrenie svojich my�lienok.

1. ANGLICKÝ JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách z anglického jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)

�iak opí�e predlo�ený obrázok a h¾adá súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komisia
hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne ja-
zykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia aj rôzne
modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor).

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om
vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (v konkrétnej situácii z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a skonèenie rozhovoru.

14) Nevz�ahuje sa na odbornú zlo�ku maturitnej skú�ky.



c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru pre obe úrovne sa pou-
�íva vzorec
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1
a) Pre �iakov so zrakovým postihnutím sa obrázky nahradia slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèovacom jazy-

ku; grafy a schémy sa vynechajú.
b) U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2

U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

2. BIOLÓGIA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného uèiva (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov � �pecifický transfer (prevláda forma dialó-
gu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a poku-
sov s dôrazom na schopnos� samostatne a tvorivo rie�i� zadané problémy � ne�pecifický transfer (prevlá-
da forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na reprodukciu základných teoretických vedomostí � preh¾ad a orientáciu v proble-
matike (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, najmä s dôrazom na otázky zdravia
èloveka, ekologickú a environmentálnu problematiku (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej ma-
turitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre úroveò A je takéto:
2 % � 3 % biológia ako veda,
8 % � 12 % biológia bunky a v�eobecné vlastnosti �ivých sústav,
2 % � 3 % nebunkové a prokaryotické organizmy,

10 % � 15 % biológia rastlín,
6 % � 9 % systém a fylogenéza rastlín,
2 % � 3 % huby a li�ajníky,

10 % � 15 % biológia �ivoèíchov,



6 % � 9 % systém a fylogenéza �ivoèíchov,
18 % � 27 % biológia èloveka,
10 % � 15 % genetika,
6 % � 9 % ekológia.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre úroveò B je takéto:
8 % � 10 % biológia bunky a v�eobecné vlastnosti �ivých sústav,
2 % � 3 % nebunkové a prokaryotické organizmy,

10 % � 15 % biológia rastlín,
5 % � 10 % systém a fylogenéza rastlín,
2 % � 3 % huby a li�ajníky,

10 % � 15 % biológia �ivoèíchov,
5 % � 10 % systém a fylogenéza �ivoèíchov,

20 % � 30 % biológia èloveka,
10 % � 15 % genetika,
5 % � 10 % ekológia.

V�eobecné pomôcky

K¾úè na urèovanie rastlín
Atlas rastlín
Atlas �ivoèíchov
Anatomický atlas � ¾udské telo
Encyklopédia prírody
Priesvitky k spätnému projektoru z anatómie èloveka, stavovcov, genetiky
Kostra èloveka
Torzo èloveka
Anatomické obrazy (èlovek, stavovce)
Diapozitívy flóry, fauny
Mikroskop, mikroskopické preparáty
Vzorky èastí rastlinného tela � model koreòa, stonky, listu, kvetu
Obrazový materiál �ivoèíchov, rastlín

Hodnotenie
a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 3 : 4 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec
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i
je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec
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i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úroveò A
Úloha è. 3 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Úloha è. 2 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.
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3. DEJEPIS
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený pojem, fakt, definícia, histo-
rický jav alebo proces, o ktorom má �iak preukáza� svoje vedomosti, a je urèená uèebná pomôcka a spô-
sob práce s òou, napr. historická mapa a opis, èo má �iak urobi� (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, èo sa od �iaka oèakáva, napr. kla-
sifikova� historické udalosti, porovna� dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov
alebo procesov, urèi� príèiny alebo dôsledky jedného historického javu alebo procesu alebo viacerých
historických javov alebo procesov a pod. K úlohe je urèená aj uèebná pomôcka (historická mapa, histo-
rický prameò, graf, karikatúra a pod.) a opis, èo má �iak urobi� (prevláda forma dialógu s èlenmi pred-
metovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na syntézu historických javov, procesov a udalostí. Od �iaka sa po�aduje kritické po-
súdenie uvedených historických obsahov a preukázanie schopnosti zov�eobecòova� a zauja� hodnotia-
ce postoje k minulosti. �iak má preukáza� schopnos� pracova� s historickými prameòmi, zruènosti
orientovania sa v èase a priestore.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený pojem, fakt, definícia, histo-
rický jav alebo proces, o ktorom má �iak preukáza� svoje vedomosti, a je urèená uèebná pomôcka a spô-
sob práce s òou, napr. historická mapa a opis, èo má �iak urobi� (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, èo sa od �iaka oèakáva, napr. kla-
sifikova� historické udalosti, porovna� dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov
alebo procesov, urèi� príèiny alebo dôsledky jedného historického javu alebo procesu alebo viacerých
historických javov alebo procesov a pod. K úlohe je urèená aj uèebná pomôcka (historická mapa, histo-
rický prameò, graf, karikatúra a pod.) a opis, èo má �iak urobi� (prevláda forma dialógu s èlenmi pred-
metovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
5 % � 10 % úvod do vyuèovania dejepisu a pravek,

10 % � 20 % starovek,
10 % � 20 % stredovek,
25 % � 35 % novovek,
30 % � 40 % dejiny 20. storoèia.

Zastúpenie uvedených jednotlivých èastí uèiva v súbore v�etkých úloh v maturitných zadaniach je takéto:
a) svetové dejiny pribli�ne 55 %,
b) národné dejiny pribli�ne 45 %.

V�eobecné pomôcky

Atlas svetových dejín
Dejepisné atlasy pre základné �koly a gymnáziá
Z prameòov na�ich dejín

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 3 : 4 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec
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i
je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec

z
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.



Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Úloha è. 2 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

4. FRANCÚZSKY JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách z francúzskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komi-
sia hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne
jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor).

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om vlako-
vom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (v konkrétnej situácii z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a skonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec
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je známka za úlohu è. i.



Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím sa obrázky nahradia slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèo-
vacom jazyku; grafy, schémy sa vynechajú.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

5. FYZIKA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � �iak teoreticky opí�e fyzikálny jav, pojem, vz�ah a podobne a rie�i jednoduchú úlohu súvisiacu s témou
(prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � �iak rie�i �truktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikova� teoretické poznatky z urèitých tematických cel-
kov (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � �iak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, prièom vyu�íva svoj zo�it labo-
ratórnych cvièení (uplatòuje sa aj forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � �iak teoreticky opí�e fyzikálny jav, pojem, vz�ah a podobne a rie�i jednoduchú úlohu súvisiacu s témou
(prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � �iak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témou zadania, prièom vyu�íva svoj zo�it labora-
tórnych cvièení (uplatòuje sa aj forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
10 % � 25 % mechanika,
10 % � 20 % molekulová fyzika a termodynamika,
10 % � 25 % elektrický prúd a elektrické pole,
10 % � 15 % magnetické pole,
10 % � 15 % striedavý prúd,
10 % � 15 % mechanické kmitanie,
10 % � 15 % vlnenie,
5 % � 10 % základy fyziky mikrosveta.

V�eobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabu¾ky

Kalkulaèka. Kalkulaèka by mala ma� aspoò desa�miestny displej, základné aritmetické operácie (sèítanie, odèítanie,
násobenie, delenie, umocòovanie, odmocòovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie
k nim inverzné, no nesmie ma� grafický displej.

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 3 : 4 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅3 4 3

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
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je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 3 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec
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Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úroveò A
Úloha è. 3 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B

Úloha è. 2 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

6. GEOGRAFIA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Úloha je �ir�ie koncipovaná, jej cie¾om je preveri� �iakove vedomosti a zruènosti v danej oblasti, spôsob
logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vz�ahov. Cie¾om je pre-
veri� aj zruènos� práce so zdrojmi, ktoré bude ma� �iak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma mono-
lógu).

Úloha è. 2 � Úloha je formulovaná ako aplikaèná úloha. Úlohou �iaka je predvies� najvhodnej�í spôsob rie�enia, ob-
háji� správnos� svojho postupu a vedie� argumentova� a komunikova� o danom probléme. Pri odpovedi
bude ma� �iak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej
komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvy��ích my�lienkových operácií
(analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej rie�ení mô�u �iaci uplatni� vedomosti a zruènosti získané po-
èas celého �túdia, teda sformulova� geografickú otázku, správne vybra� údaje, analyzova� ich, organizo-
va� získané údaje a hodnoti� ich, odpoveda� na geografickú otázku. �iak predvedie svoje rie�enie problé-
mu a obhajuje správnos� rie�enia na základe geografických zdrojov (prevláda forma dialógu s èlenmi
predmetovej maturitnej komisie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Úloha je �ir�ie koncipovaná, jej cie¾om je preveri� �iakove vedomosti a zruènosti v danej oblasti, spôsob
logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vz�ahov. Cie¾om je pre-
veri� aj zruènos� práce so zdrojmi, ktoré bude ma� �iak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma mono-
lógu).

Úloha è. 2 � Úloha je formulovaná ako aplikaèná úloha. Úlohou �iaka je predvies� najvhodnej�í spôsob rie�enia, ob-
háji� správnos� svojho postupu a vedie� argumentova� a komunikova� o danom probléme. Pri odpovedi
bude ma� �iak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej
komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
4 % � 6 % Zem a zobrazovanie Zeme,

16 % � 24 % fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),
16 % � 24 % humánna geografia (obyvate¾stvo, sídla, hospodárstvo sveta),
22 % � 33 % regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Aus-

trálie, Oceánie, Antarktídy a oceánov),
14 % � 21 % geografia Slovenskej republiky,
4 % � 6 % geoekológia a environmentalistika.

V�eobecné pomôcky
V�eobecnozemepisné mapy
Tematické mapy

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec
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c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva
vzorec
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i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Po�iadavka zruènosti a rie�enia na základe geografických zdrojov je pre �iakov so zrakovým a telesným postihnutím
vo v�etkých úlohách jednotlivých zadaní oboch úrovní upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre �iakov so zrakovým
postihnutím je takéto:

4 % � 6 % Zem a zobrazovanie Zeme,
16 % � 22 % fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),
16 % � 24 % humánna geografia (obyvate¾stvo, sídla, hospodárstvo sveta),
25 % � 35 % regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Aus-

trálie, Oceánie, Antarktídy a oceánov),
17 % � 25 % geografia Slovenskej republiky,
4 % � 6 % geoekológia a environmentalistika.

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

7. CHÉMIA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Úloha na reprodukciu, pochopenie a jednoduché my�lienkové operácie, napr. jednoduché výpoèty, ná-
zvoslovie, vlastnosti látok, zoradenie, zaradenie do skupiny, neúplný zápis reakcie a podobne, spojená
s pokynmi typu definuj, pomenuj, vymenuj a podobne (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha zameraná na zlo�itej�ie my�lienkové operácie a tvorivé myslenie, na analýzu, porovnávanie, hod-
notenie, aplikáciu osvojených poznatkov (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej ko-
misie).

Úloha è. 3 � Úloha zameraná na laboratórnu skúsenos� �iaka, napr. opis alebo realizácia laboratórneho postupu,
výpoèet spojený s pokusom, vyslovenie hypotézy, h¾adanie vhodných chemikálií, pomôcok, laboratórne-
ho postupu, diskusia o výsledkoch pokusu a podobne, alebo na schopnos� �iaka pracova� s odborným
textom, napr. analyzova�, vyh¾adáva� v texte, reagova� na otázky týkajúce sa textu a podobne.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Úloha na reprodukciu, pochopenie a jednoduché my�lienkové operácie, napr. jednoduché výpoèty, ná-
zvoslovie, vlastnosti látok, zoradenie, zaradenie do skupiny, neúplný zápis reakcie a podobne, spojená
s pokynmi typu: definuj, pomenuj, vymenuj a podobne (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha zameraná na zlo�itej�ie my�lienkové operácie a tvorivé myslenie, na analýzu, porovnávanie, hod-
notenie, aplikáciu osvojených poznatkov (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej ko-
misie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
25 % � 40 % v�eobecná chémia,



15 % � 20 % anorganická chémia,
30 % � 40 % organická chémia,
10 % � 20 % prírodné látky a základy biochémie.

V�eobecné pomôcky
Matematické, fyzikálne a chemické tabu¾ky
Jednoduchá kalkulaèka (základné aritmetické, exponenciálne a logaritmické funkcie)
Stavebnica molekulových modelov
Modely kry�talických mrie�ok a orbitálov

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec
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c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec

z
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úroveò A
Úloha è. 3 je upravená pod¾a druhu a stupòa postihnutia.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

8. INFORMATIKA
Ka�dé zadanie sa skladá z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Rie�enie algoritmického problému v konkrétnom programovacom jazyku.

Úloha è. 2 � Rie�enie praktickej úlohy alebo opísanie témy a uvedenie príkladov.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

Úloha è. 1 � 100 % algoritmy a programovanie.

Úloha è. 2 � 25 % � 40 % informácie okolo nás, informaèná spoloènos�, poèítaèové systémy,
25 % � 40 % internet,
25 % � 40 % aplikaèný softvér.

Obsahom maturitných zadaní by mali by� praktické úlohy, ktoré sa dajú zvládnu� asi za 15 minút. V tomto èaso-
vom intervale sú �iaci schopní zvládnu� len èiastkové úlohy z tematických celkov, ako napríklad vytvorenie a odlade-
nie podprogramu s po�adovanou vlastnos�ou, doplnenie tabu¾ky o po�adované výpoèty, vytvorenie vhodnej grafickej
reprezentácie údajov z tabu¾ky, odoslanie a prijatie elektronickej po�ty s prílohou, doplnenie poèítaèovej prezentácie
o ïal�iu snímku so �pecifikovaným obsahom, získanie po�adovaných údajov z databázy v urèenej forme, úpravu tex-
tu, tabu¾ky, prezentácie, databázy, úpravu obrázka na po�adovaný tvar, vykonanie �pecifikovaných systémových
nastavení atï.

Cie¾om zadania je predov�etkým preverenie praktických zruèností �iaka pri pou�ívaní informaèno-komunikaè-
ných technológií a preverenie jeho schopnosti aplikova� získané teoretické poznatky v praxi. Rie�enie maturitného
zadania sa musí realizova� prostriedkami informaèno-komunikaèných technológií.



Zadania pre úroveò A a B by sa mali lí�i� nielen ob�a�nos�ou, ale zadania pre úroveò A by mali obsahova� ïal�ie
témy, ktoré sa v úrovni B nevyskytnú.

Formulácia zadania by mala obsahova� cie¾, ktorý má �tudent dosiahnu�, ale nie prostriedky, ktorými ho má do-
siahnu�. Výber prostriedkov a ich zvládnutie v procese rie�enia zadania je súèas�ou hodnotenia �iaka.

V�eobecné pomôcky

PC s pripojením na internet

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v oboch úrovniach je 5 : 5. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅5 5

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trvanie skú�ky: 25 minút.
Èas na prípravu: 45 minút.

9. MAÏARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Ka�dé zadanie (pre obe úrovne) sa skladá z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre obe úrovne

Úloha è. 1 � Úloha z jazyka.

Úloha è. 2 � Úloha z literatúry.

Zastúpenie jednotlivých oblastí v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

Úlohy z jazyka
6 % � 10 % jazyk a reè,
6 % � 10 % fonetika,

12 % � 15 % náuka o slove,
4 % � 8 % tvaroslovie,
6 % � 10 % sémantika,

12 % � 15 % vetná skladba,
6 % � 10 % �tylistika,
6 % � 10 % písomná vyjadrovacia schopnos�,
6 % � 10 % ústna vyjadrovacia schopnos�,
8 % � 12 % pravopis a kultúra reèi.

Úlohy z literatúry (pomer svetová literatúra : maïarská literatúra = 1 : 2)
4 % � 8 % starovek,
4 % � 8 % stredovek,
6 % � 10 % renesancia,
4 % � 8 % barok,
6 % � 10 % osvietenstvo a klasicizmus,
8 % � 12 % romantizmus,
8 % � 12 % realizmus,
8 % � 12 % druhá polovica 19. storoèia, prelom storoèia,
6 % � 10 % obdobie medzi dvoma svetovými vojnami,
6 % � 8 % druhá polovica 20. storoèia,
6 % � 8 % zahranièná maïarská literatúra,
4 % � 8 % literárna teória.

V�eobecné pomôcky

Osobný poèítaè (PC) s textovým editorom



A magyar helyesírás szabályai vagy Helyesírási kéziszótár � slovník

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a skonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v oboch úrovniach je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

10. MATEMATIKA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � �iak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a sú-
vislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturit-
nej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na postup rie�enia danej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplòujúce otázky budú za-
merané na alternatívy pri iných èíselných zadaniach.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � �iak opí�e daný pojem a jeho vlastnosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na algoritmus rie�enia danej úlohy (uplatòuje sa aj forma dialógu s èlenmi predmeto-
vej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
10 % � 20 % základy matematiky,
20 % � 40 % funkcie,
20 % � 40 % planimetria,
10 % � 20 % stereometria,
8 % � 16 % kombinatorika, pravdepodobnos�, �tatistika.

Úlohy maturitných zadaní pre úroveò A alebo úroveò B nemô�u by� z jedného tematického okruhu.

V�eobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabu¾ky
Kalkulaèka. Kalkulaèka by mala ma� aspoò desa�miestny displej, základné aritmetické operácie (sèítanie, odèí-
tanie, násobenie, delenie, umocòovanie, odmocòovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie
a funkcie k nim inverzné, no nesmie ma� grafický displej.

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅2 4 4

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 3 : 7. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec



z
z z= ⋅ + ⋅3 7

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre �iakov so sluchovým
postihnutím je takéto:
10 % � 30 % základy matematiky,
15 % � 30 % funkcie,
15 % � 30 % planimetria,
10 % � 20 % stereometria,
5 % � 15 % kombinatorika, pravdepodobnos�, �tatistika.

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

11. NÁUKA O SPOLOÈNOSTI
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � �iak má opísa� (definova�) vybrané pojmy a uvies� súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na analýzu uká�ky, resp. porovnanie uká�ok textov alebo argumentáciu èi zdôvodne-
nie (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na rie�enie urèitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na vyu�itie medzipred-
metových väzieb pri rie�ení problému (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komi-
sie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � �iak má opísa� (definova�) vybraný pojem a jeho vlastnosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Analýza vybraného textu a zodpovedanie podotázok via�ucich sa k textu (prevláda forma dialógu s èlen-
mi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
20 % � 40 % psychológia a sociológia v pomere 2 : 3,
20 % � 40 % ekonómia a ekonomika v pomere 3 : 7,
20 % � 50 % právo,
20 % � 40 % politológia,
35 % � 65 % filozofia v takomto èlenení:

� filozofia ako veda asi 5 %,
� antická a stredoveká filozofia asi 25 %,
� novoveká filozofia (vrátane humanizmu, renesancie, osvietenstva a nemeckej klasickej

filozofie) asi 50 %,
� filozofia 19. storoèia a 20. storoèia asi 20 %.

�iak si zvolí filozofiu a dva ïal�ie bloky (psychológia a sociológia, ekonómia a ekonomika, právo, politológia).

V�eobecné pomôcky

Antológia z diel filozofov
Ústava Slovenskej republiky
Slovník spoloèenských vied
V�eobecná deklarácia ¾udských práv
Filozofický slovník



Dohovor k ¾udským právam
Dohovor o právach detí

Hodnotenie
a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅2 4 4

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre �iakov so sluchovým
postihnutím je takéto:
15 % � 50 % psychológia a sociológia v pomere 2 : 3,
15 % � 50 % ekonómia a ekonomika v pomere 3 : 7,
15 % � 50 % právo,
15 % � 50 % politológia,
15 % � 50 % filozofia v takomto èlenení:

� filozofia ako veda asi 5 %,
� antická a stredoveká filozofia asi 25 %,
� novoveká filozofia (vrátane humanizmu, renesancie,

osvietenstva a nemeckej klasickej filozofie) asi 50 %,
� filozofia 19. storoèia a 20. storoèia asi 20 %.

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

12. NEMECKÝ JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách z nemeckého jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a h¾adá súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komisia
hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne ja-
zykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor).

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om



vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (z konkrétnej situácie z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie
a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,

obsahová stránka prejavu a pod.
b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie

a ukonèenie rozhovoru.
c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru pre obe úrovne sa po-
u�íva vzorec

z
z z z= + ⋅ +1 2 32

4
,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka i-tej úlohy z príslu�ného zadania.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím sa obrázky nahradia slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèo-
vacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia ani gramatická presnos�.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

13. OBÈIANSKA NÁUKA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � �iak má opísa� (definova�) vybrané pojmy a uvies� súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na analýzu uká�ky, resp. porovnanie uká�ok textov alebo argumentáciu èi zdôvodne-
nie (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na rie�enie urèitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na vyu�itie medzipred-
metových väzieb pri rie�ení problému (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komi-
sie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � �iak má opísa� (definova�) vybraný pojem a jeho vlastnosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Analýza vybraného textu a zodpovedanie podotázok via�ucich sa k textu (prevláda forma dialógu s èlen-
mi predmetovej maturitnej komisie).



Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
20 % � 40 % psychológia a sociológia v pomere 2 : 3,
20 % � 40 % ekonómia a ekonomika v pomere 3 : 7,
20 % � 50 % právo,
20 % � 40 % politológia,
35 % � 65 % filozofia v takomto èlenení:

� filozofia ako veda asi 5 %,
� antická a stredoveká filozofia asi 25 %,
� novoveká filozofia (vrátane humanizmu, renesancie,

osvietenstva a nemeckej klasickej filozofie) asi 50 %,
� filozofia 19. storoèia a 20. storoèia asi 20 %.

�iak si zvolí filozofiu a dva ïal�ie bloky (psychológia a sociológia, ekonómia a ekonomika, právo, politológia).

V�eobecné pomôcky
Antológia z diel filozofov
Ústava Slovenskej republiky
Slovník spoloèenských vied
V�eobecná deklarácia ¾udských práv
Filozofický slovník
Dohovor k ¾udským právam
Dohovor o právach detí

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò A sa pou�íva

vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅2 4 4

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru pre úroveò B sa pou�íva vzo-
rec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre �iakov so sluchovým
postihnutím je takéto:
15 % � 50 % psychológia a sociológia v pomere 2 : 3,
15 % � 50 % ekonómia a ekonomika v pomere 3 : 7,
15 % � 50 % právo,
15 % � 19 % politológia,
15 % � 50 % filozofia v takomto èlenení:

� filozofia ako veda asi 5 %,
� antická a stredoveká filozofia asi 25 %,
� novoveká filozofia (vrátane humanizmu, renesancie,

osvietenstva a nemeckej klasickej filozofie) asi 50 %,
� filozofia 19. storoèia a 20. storoèia asi 20 %.

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.



14. RUSKÝ JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách z ruského jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komi-
sia hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne
jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia, aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor)

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om vlako-
vom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (v konkrétnej situácii z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z z= + ⋅ +1 2 32

4
,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím obrázky nahradi� slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèova-
com jazyku; grafy, schémy vynecha�.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia ani gramatická presnos�.
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.



15. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Ka�dé zadanie pre úroveò A obsahuje tri úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahova� uèivo zo

slovenského jazyka.

Ka�dé zadanie pre úroveò B obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahova� uèivo
zo slovenského jazyka.

Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, mô�e by� k tejto úlohe pripojený e�te �pecific-
ký text.

Dve tretiny úloh pre obe úrovne zahàòajú uèivo z literatúry, jedna tretina úloh je zameraná na látku z jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma mo-
nológu). Úloha mô�e ma� tieto varianty:
a) variant � ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblí�enie literárno-umeleckého obdobia

a preh¾ad najvýznamnej�ích autorov (2 � 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich
najdôle�itej�ích diel,

b) variant � ak je úloha zameraná tematicky, tak jej obsahom je priblí�enie odli�ného stvárnenia danej
témy v rôznych dielach,

c) variant � ak je úloha zameraná na problematiku �ánrovej formy, tak jej obsahom je definovanie �ánro-
vej formy, náèrt jej historického vývinu, resp. preh¾ad modifikácií �ánru u rôznych autorov.

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na to, aby �iak preukázal schopnos� interpretova� text predlo�enej literárnej uká�ky
(ak maturitné zadanie ponúka viac literárnych uká�ok, vyberie si �iak sám jednu alebo dve uká�ky, na
ktoré sa zameria). Obsahom úlohy je analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie
vlastných tvrdení prvkami z textu). Prevláda forma dialógu �iaka s èlenmi predmetovej maturitnej komi-
sie.

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná tak, aby �iak pri odpovedi prejavil svoju pripravenos� demon�trova� znalos� teoretic-
kého systému slovenského jazyka urèenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnos�
uplatni� tieto vedomosti pri vysvet¾ovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte uká�ky
(prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma mo-
nológu) a na následnú schopnos� uplatni� tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej uká�ky (pre-
vláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie). Úloha mô�e ma� tieto varianty:
a) variant � ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblí�enie literárno-umeleckého obdobia

a preh¾ad najvýznamnej�ích autorov (2 � 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich
najdôle�itej�ích diel a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie
vlastných tvrdení prvkami z textu),

b) variant � ak je úloha zameraná tematicky, tak jej obsahom je priblí�enie odli�ného stvárnenia danej
témy v rôznych dielach a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie
vlastných tvrdení prvkami z textu),

c) variant � ak je úloha zameraná na problematiku �ánrovej formy, tak jej obsahom je definovanie �ánro-
vej formy, náèrt jej historického vývinu, resp. preh¾ad modifikácií �ánru u rôznych autorov a následná
analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z tex-
tu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná tak, aby �iak pri odpovedi prejavil svoju pripravenos� demon�trova� znalos� teoretic-
kého systému slovenského jazyka urèenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnos�
uplatni� tieto vedomosti pri vysvet¾ovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte literár-
nej uká�ky (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

Úlohy z literatúry
44 % � 66 % slovenská literatúra,
24 % � 36 % svetová literatúra,
12 % � 18 % teória literatúry.

Úlohy z jazyka
8 % � 12 % lexikológia a frazeológia,
8 % � 12 % morfológia,
8 % � 12 % zvuková a grafická stránka jazyka,

12 % � 18 % syntax,



8 % � 12 % práca s informáciami,
8 % � 12 % v�eobecné poznatky o jazyku,

28 % � 42 % �tylistika.

V�eobecné pomôcky
Slovník slovenského jazyka
Frazeologický slovník
Pravidlá slovenského pravopisu

Hodnotenie

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnos� odpovede, t. j. rozsah slovnej zá-
soby, gramatickú správnos�, �tylistickú pôsobivos� a stupeò reèovej pohotovosti.

b) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je 1 : 2 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅2 4 4

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 3 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅6 4

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 60 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 40 minút.

16. SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
Ka�dé zadanie pre úroveò A sa skladá z troch úloh, pre úroveò B z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò A

Úloha è. 1 � Konverzácia
Aktualizova� a konkretizova� rozhovory; vies� rozhovor, ktorý nadväzuje na východiskový text; rozumie�
tematickým okruhom z konverzácie; aktívne ovláda� základnú slovnú zásobu konverzaèných tém; zo-
stavi� rozhovor na základe k¾úèových slov alebo téz.

Úloha è. 2 � Gramatika a sloh
Aplikova� poznatky v cvièeniach; pozorova�, porovnáva�, analyzova� jazykové javy, slovné druhy, vetné
èleny, základné rozdiely v gramatickom systéme slovenského a maïarského jazyka. Pohotovo �tylizova�
krátke ústne prejavy; pozna� kompozíciu a �tylistické prostriedky hovorového �týlu, dialógy v ka�do-
dennom �ivote pod¾a aktuálnych situácií; administratívny �týl; náuèný �týl.

Úloha è. 3 � Literatúra
Prirodzená komunikácia o literárnom diele (kontextualita); schopnos� tvorivo interpretova� osvojené
my�lienky a produkova� vlastné; objasòova� �pecifiká, ktoré sú charakteristické pre slovenskú a ma-
ïarskú literatúru.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre úroveò B

Úloha è. 1 � Konverzácia
Aktualizova� a konkretizova� rozhovory; vies� rozhovor, ktorý nadväzuje na východiskový text; rozumie�
tematickým okruhom z konverzácie; aktívne ovláda� základnú slovnú zásobu konverzaèných tém; zo-
stavi� rozhovor na základe k¾úèových slov alebo téz.



Úloha è. 2 � Literatúra
Prirodzená komunikácia o literárnom diele (kontextualita); schopnos� tvorivo interpretova� osvojené
my�lienky a produkova� vlastné; objasòova� �pecifiká, ktoré sú charakteristické pre slovenskú a ma-
ïarskú literatúru.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:
48 % � 70 % konverzácia,
30 % � 50 % literatúra.

V�eobecné pomôcky
Slovník slovenského jazyka
Frazeologický slovník
Pravidlá slovenského pravopisu
Dvojjazyèné slovníky (slovensko-maïarský; maïarsko-slovenský)

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni A je rovnaká. Preto vá�ený priemer je aj aritmetický priemer

z
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,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

e) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v úrovni B je 3 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅6 4

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Úroveò A
Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

Úroveò B
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

17. �PANIELSKY JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách zo �panielskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komi-
sia hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne
jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia, aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor)

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om vlako-



vom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (v konkrétnej situácii z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
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4
,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím obrázky nahradi� slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèova-
com jazyku; grafy, schémy vynecha�.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.

Trvanie skú�ky: 30 minút.

Èas na prípravu: 30 minút.

18. TALIANSKY JAZYK
Ka�dé zadanie pre v�etky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cie¾ových po�iadavkách z talianskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komi-
sia hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne
jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka.

Úloha è. 2 � Tematický okruh
Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore so skú�ajúcimi, ktorí vedú rozhovor
pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí,
ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argumentova� k problematike, výber
faktov a informácií, gramatiku.

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia, aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor)

�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informova� o najvýhodnej�om vlako-
vom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových
prostriedkov (v konkrétnej situácii z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém).



V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
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4
,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím obrázky nahradi� slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèova-
com jazyku; grafy, schémy vynecha�.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.

Trvanie skú�ky: 30 minút.

Èas na prípravu: 30 minút.

19. UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Ka�dé zadanie (pre obe úrovne) sa skladá z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní pre obe úrovne

Úloha è. 1 � úloha z jazyka.

Úloha è. 2 � úloha z literatúry.

Zastúpenie jednotlivých oblastí v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

Úlohy z jazyka
6 % � 10 % jazyk a reè,
6 % � 10 % fonetika,

12 % � 15 % náuka o slove,
4 % � 8 % tvaroslovie,
6 % � 10 % sémantika,

12 % � 15 % vetná skladba,
6 % � 10 % �tylistika,
6 % � 10 % písomná vyjadrovacia schopnos�,
6 % � 10 % ústna vyjadrovacia schopnos�,
8 % � 12 % pravopis a kultúra reèi.



Úlohy z literatúry (pomer svetová literatúra : ukrajinská literatúra = 1 : 2)
4 % � 8 % starovek,
4 % � 8 % stredovek,
6 % � 10 % renesancia,
4 % � 8 % barok,
6 % � 10 % osvietenstvo a klasicizmus,
8 % � 12 % romantizmus,
8 % � 12 % realizmus,
8 % � 12 % druhá polovica 19. storoèia, prelom storoèia,
6 % � 10 % obdobie medzi dvomi svetovými vojnami,
6 % � 8 % druhá polovica 20. storoèia,
6 % � 8 % zahranièná ukrajinská literatúra,
4 % � 8 % literárna teória.

V�eobecné pomôcky
Osobný poèítaè (PC) s textovým editorom
Slovensko-ukrajinský slovník

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v oboch úrovniach je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trvanie skú�ky: 30 minút.

Èas na prípravu: 30 minút.

20. TEORETICKÁ ÈAS� ODBORNEJ ZLO�KY
Teoretická èas� odbornej zlo�ky sa skladá z 25 tém.

Témy sú v súlade s cie¾ovými po�iadavkami na absolventa príslu�ného �tudijného odboru v oblasti odborného
vzdelania.

11 Fyzikálno-matematické vedy

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odbornú terminológiu z oblasti astronómie a jej príbuzných vied (meteorológia, kozmológia, ...),
b) pozna� históriu astronómie a súvislosti explanácie javov v astronómii,
c) pozna� vývoj, tvorbu a pou�ívanie jednotlivých druhov katalógov a hviezdnych máp,
d) pozna� základné rezortné predpisy a technologické návody pou�ívané pri príprave a spracúvaní astronomických

pozorovaní,
e) pozna� princíp, charakteristiku, pou�itie, spôsob manipulácie, merania a údr�by pozorovacej techniky, prístrojov

a pomôcok pou�ívaných v astronómii,
f) pozna� základné výpoèty v oblasti astrometrie a fotometrie pozorovaných objektov,
g) pozna� metódy vizuálneho záznamu pozorovania, fotografovania objektov, získavania videozáznamov v priebehu

dlh�ie trvajúcich astronomických úkazov,
h) pozna� základné typy záznamových prístrojov a pou�ívaných materiálov a pomôcok,
i) pozna� princípy práce s vyhodnocovacími prístrojmi,
j) pozna� zásady a metódy zberu, spracovania a vyhodnotenia informácií na úèely tvorby informaèných systémov

v astronómii,
k) pozna� klasifikáciu pozorovaných objektov v astronómii,



l) pozna� základy urèovania presných polôh pozorovacích miest,
m) pozna� metódy zberu a spracovania výsledkov dia¾kového prieskumu zeme, prístroje a zariadenia na získavanie

záznamov a nosièe záznamových zariadení,
n) pozna� organizácie koordinujúce jednotlivé astronomické pozorovate¾ské programy,
o) pozna� problematiku kozmickej astronómie, pozorovacie metódy a mo�nosti ich záznamu,
p) pozna� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, hygieny práce, protipo�iarnej aj environmentálnej ochrany.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

21 Baníctvo, 21 Baníctvo a banícka geológia

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odbornú terminológiu pou�ívanú v geológii, baníctve, kamenárstve a príbuzných odboroch (stavebníctvo),
b) pozna� základné druhy technického kreslenia (stavebné, strojárske, elektrotechnické, geologické a pod.),
c) orientova� sa v projektovej dokumentácii stavieb a diel v geológii, baníctve a kamenárstve,
d) pozna� druhy a vlastnosti hornín, minerálov, stavebných látok, kamenárskych výrobkov,
e) pozna� zásady vhodného skladovania jednotlivých druhov materiálov a výrobkov v jednotlivých odboroch,
f) pozna� základy technickej mechaniky, geomechaniky a mechaniky zemín,
g) pozna� princípy navrhovania a posudzovania banských a geologických diel, banských, geologických prác a kame-

nárskych prevádzok,
h) ma� základný preh¾ad o strojových zariadeniach a strojoch pou�ívaných v príslu�nom odbore,
i) pozna� zásady jednoduchej architektonickej tvorby, urbanizmu, územného plánovania a pamiatkovej starostli-

vosti najmä z h¾adiska vyu�itia prírodného dekoraèného kameòa,
j) pozna� základy geodézie a princípy základných meraèských prác,
k) pozna� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy,
l) pozna� princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia,

m) aplikova� zákonitosti ekonomiky v pracovnom procese,
n) pozna� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, hygieny práce, protipo�iarnej ochrany, zaobchádza� s protipo�iarnym zariadením,
o) pozna� zásady ochrany �ivotného prostredia pri vykonávaní stavebnej èinnosti.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

22 Hutníctvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odbornú terminológiu z oblasti hutníctva, zlievarenstva a strojárstva,
b) zobrazova� strojové súèiastky a jednoduché celky, zhotovova� technické výkresy,
c) pozna� strojové súèiastky, stroje a mechanizmy,
d) pozna� elektrické stroje, prístroje a elektrické zariadenia,
e) vykonáva� technické výpoèty, vedie� pou�íva� tabu¾ky a normy,
f) ma� základné vedomosti a zruènosti potrebné na pou�ívanie výpoètovej techniky,
g) pozna� základné technologické a kon�trukèné postupy pri jednotlivých výrobách,
h) pozna� technologický tok hutníckych výrob, ma� vedomosti o základných metalurgických procesoch výroby �elez-



ných a ne�elezných kovov, ich zliatin a následné spracúvanie,
i) pozna� základné a nové materiály, ich vlastnosti a pou�itie,
j) pozna� kon�trukciu a funkciu taviacich pecí, výrobných agregátov a výsledky technologického vývoja,
k) pozna� metalografickú prípravu, pozorovanie a ohodnotenie �truktúry vzoriek ocelí, liatin a ne�elezných kovov,
l) pozna� suroviny, medziprodukty, výrobky �a�kého a spotrebného priemyslu, energetické zdroje pre výrobné

a spracovate¾ské technológie,
m) pozna� súèasné technológie výroby dôle�itých výrobkov, vývojové a výrobné tendencie a súvisiace spôsoby vzniku,

spracúvania a vyu�ívania odpadov,
n) orientova� sa v trhovej ekonomike a vykonáva� základné èinnosti súvisiace s podnikate¾skou èinnos�ou, ma� pre-

h¾ad o èinnosti väè�ieho podniku,
o) ma� zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany

�ivotného prostredia najmä priemyselnou výrobou,
p) pozna� základnú terminológiu v oblasti �ivotného prostredia a ochrany prírody, jej význam pri posudzovaní vply-

vov ¾udských aktivít na základné prírodné zlo�ky prostredia,
q) ma� preh¾ad o regulaènej a èíslicovej technike a o mo�nostiach automatického riadenia výrobných procesov.

Materiálne podmienky

Tvrdomery, mikroskopy.

Priestorové podmienky

Uèebòa.

Pomôcky

Strojnícke tabu¾ky, kalkulaèky, pravítka, výpoètová technika.

23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) s istotou ovláda� odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu a vyu�íva� v�e-

obecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri rie�ení praktických úloh,
b) vedie� zobrazova� strojové súèiastky a jednoduché celky,
c) ma� vedomosti o strojových súèiastkach a mechanizmoch pou�ívaných v strojárstve, kon�truova� jednoduché

strojárske celky,
d) ma� preh¾ad o elektrických strojoch, prístrojoch a elektrických zariadeniach pou�ívaných v strojárstve, ovláda�

be�né metódy základných elektrotechnických meraní,
e) ovláda� technické výpoèty s pou�itím technických tabuliek a noriem,
f) ma� základné vedomosti a zruènosti potrebné na pou�ívanie výpoètovej techniky pri grafickom projektovaní,
g) ma� preh¾ad o regulaènej a èíslicovej technike a o mo�nostiach automatického riadenia výrobných procesov,
h) pozna� základné druhy materiálov a polotovarov pou�ívaných v strojárstve, ich technologické vlastnosti, metódy

tepelného spracovania a povrchových úprav,
i) pozna� základné strojárske technológie, ma� vedomosti o pou�ívaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, ma�

preh¾ad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,
j) orientova� sa v trhovej ekonomike a vykonáva� základné èinnosti súvisiace s podnikate¾skou èinnos�ou, ma� pre-

h¾ad o èinnosti väè�ieho podniku,
k) ma� zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany

�ivotného prostredia,
l) dodr�iava� zásady ochrany pred úèinkom elektrického prúdu.

Materiálne podmienky

Nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Uèebòa.

Pomôcky

Tabu¾ky, odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, priesvitky, obra-
zy, uèebné pomôcky.



26 Elektrotechnika, 26 Elektrotechnika a telekomunikácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� teoretické základy odboru a jeho pou�itie na rie�enie problému s uplatnením základných matematických,

fyzikálnych a technických h¾adísk,
b) pozna� druhy technických materiálov, ich pou�itie a posúdenie z h¾adiska princípu, technológie, spracovania

a hospodárnosti,
c) pozna� základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus, riadenie podniku a závodu, organizáciu die-

lenskej výroby, mzdovú problematiku, oceòovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,
d) pozna� princípy elektrotechnických zariadení a informaèných systémov,
e) pozna� podstatu technológie výroby elektrotechnických a informaèných systémov,
f) pozna� obsah, tvorbu a pou�itie technickej dokumentácie a normalizácie,
g) pozna� základy informatiky a riadiacich systémov,
h) pozna� ekonomické zákonitosti výroby, právnych a legislatívnych súvislostí vo výrobe, v predaji a servise produk-

tov,
i) vhodnú orientáciu vo vz�ahoch k �ivotnému prostrediu,
j) ovláda� základné strojové súèiastky a ich sústavy, ako aj spôsoby zobrazovania súèiastok, elektrických a elektro-

nických zariadení a spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení,
k) ovláda� odbornú terminológiu typickú pre oblas� elektrotechniky a informaèných technológií,
l) pozna� princípy a pojmy automatizaènej techniky,

m) pozna� základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus, riadenie podniku a závodu, organizáciu die-
lenskej výroby, mzdovú problematiku, oceòovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,

n) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a získané vedomosti vyu�íva� pri ochrane �ivotného pro-
stredia.

Materiálne podmienky

Poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, skener, tlaèiareò, elektronické mé-
diá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, elektrotechnické laboratórium, uèebne.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, tabu¾ky, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, priesvitky, obra-
zy, uèebné pomôcky.

27 Technická chémia silikátov, 28 Ostatná technická chémia, 28 Technická chémia ostatná, 29 Potravinár-
stvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� charakter, postavenie, význam a úlohy aplikovanej chémie (sklárstvo, chemická výroba, potravinárstvo),
b) pozna� chemickú symboliku, názvoslovie, chemické reakcie, odborné pojmy, zákony a zákonitosti v�eobecnej,

anorganickej, organickej chémie, fyzikálnej a analytickej chémie, biochémie, mikrobiológie a odborných predme-
tov pod¾a príslu�ného odboru,

c) pozna� vlastnosti a charakter chemikálií, materiálov, surovín a produktov príslu�ných technologických procesov,
ich význam a pou�itie v aplikovanej chémii,

d) pozna� princípy technologických a analytických postupov,
e) pozna� chemické a technologické výpoèty pod¾a príslu�ného odboru,
f) pozna� základy ekonomiky a mana�mentu,
g) pozna� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a získané vedomosti vyu�íva� pri ochrane �ivotného pro-

stredia.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje, pomôcky, nástroje, materiály, stroje.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá.

Pomôcky

Tabu¾ky, kalkulaèka, odborná literatúra a odborné èasopisy, vlastné písomné práce �iakov vypracované poèas �tú-



dia a protokoly, internet, poèítaèové programy, príslu�né normy.

31 Textil a odevníctvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odbornú terminológiu svojho odboru,
b) vyu�íva� a vypracúva� technickú dokumentáciu a technické výkresy,
c) pozna� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
d) pozna� technológie, pracovné postupy v danom odbore,
e) pozna� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
f) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, protipo�iarne predpisy, predpisy hygieny ochrany �ivotné-

ho prostredia,
g) pozna� vlastnosti pou�ívaných prírodných a syntetických materiálov z h¾adiska ich dokonalého a úèelného vyu�i-

tia vrátane spôsobov ich uskladòovania, udr�iavania a odborného zaobchádzania s nimi,
h) pozna� základné pracovnoprávne predpisy, základy ekonomiky a jej zákonitostí,
i) ovláda� zásady ekologického prístupu k �ivotnému prostrediu,
j) vykonáva� jednoduché operácie na zariadeniach výpoètovej techniky.

Materiálne podmienky

Pomôcky, materiály, �peciálne zariadenia pre konkrétny odbor.

Priestorové podmienky

Primerané priestory urèené na výuèbu.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch, kalkulaèka, názorné uèebné pomôcky, poèítaè.

32 Spracúvanie ko�e a výroba obuvi, 32 Spracúvanie ko�e, plastov a gumy a výroba obuvi

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) ovláda� aktívne odbornú terminológiu svojho odboru,
b) vyu�íva� a vypracúva� technickú dokumentáciu a technické výkresy,
c) pozna� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
d) pozna� technológie, pracovné postupy v danom odbore,
e) pozna� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
f) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, protipo�iarne predpisy, predpisy hygieny a ochrany �ivot-

ného prostredia,
g) pozna� vlastnosti pou�ívaných prírodných a syntetických materiálov z h¾adiska ich dokonalého a úèelného vyu�i-

tia vrátane spôsobov ich uskladòovania, udr�iavania a odborného zaobchádzania s nimi,
h) pozna� základné pracovnoprávne predpisy, základy ekonomiky a jej zákonitostí,
i) ovláda� zásady ekologického prístupu k �ivotnému prostrediu,
j) vykonáva� jednoduché operácie na zariadeniach výpoètovej techniky.

Materiálne podmienky

Pomôcky, materiály, �peciálne zariadenia pre konkrétny odbor.

Priestorové podmienky

Primerané priestory urèené na výuèbu.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch, kalkulaèka, názorné uèebné pomôcky, poèítaè.

33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odborné pojmy a terminológiu v odbore,
b) pozna� zobrazovanie a spracovanie technickej dokumentácie pod¾a noriem v odbore,
c) pozna� základy zobrazovania, funkciu a problematiku namáhania základných strojových súèiastok a mechaniz-

mov,
d) pozna� technológiu výroby a kon�trukciu výrobkov s dôrazom na èlenenie výrobného procesu v odbore,



e) pozna� materiály, ich druhy, vlastnosti, skladovanie, povrchovú úpravu a pou�itie v odbore,
f) pozna� stroje a zariadenia, ich funkciu a nastavovanie parametrov na spracúvanie dreva a výrobu drevárskych vý-

robkov,
g) pozna� kon�trukcie drevárskych výrobkov, spájacie prostriedky a spôsoby ich montá�e,
h) pozna� princípy merania, kontroly, hodnotenia a regulácie technických a technologických parametrov a ich prak-

tické uplatnenie,
i) princípy práce s výpoètovou technikou a so získavaním informácií prostredníctvom internetu,
j) pozna� ekonomiku výroby v podmienkach trhového hospodárstva, ekonomické zákonitosti výroby a vedie� ich

uplatòova� pri usmeròovaní, riadení a kalkulácii výroby, oceòovaní a predaji hotových výrobkov, zásady hospo-
dárnosti,

k) pozna� princípy marketingu a jeho úlohy v podnikaní,
l) pozna� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, hygieny práce, protipo�iarnej ochrany, ekológie a ochrany �ivotného prostredia pri vykonávaní odbornej
èinnosti.

Materiálne podmienky

Pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch.

34 Polygrafia a spracúvanie filmu, 34 Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� teoretické základy odboru, princípy a podstatu procesov a dejov s ich aplikáciami v konkrétnom �tudijnom

odbore,
b) pozna� spôsoby technickej prípravy a technologické postupy výroby,
c) pozna� druhy hlavných a pomocných materiálov pou�ívaných v oblasti polygrafie a obalovej techniky, ich vlast-

nosti a spôsoby ovplyvòovania a skú�ania týchto vlastností,
d) pozna� princípy funkcie prístrojov, strojov, zariadení a liniek pou�ívaných v príslu�nom odbore,
e) pozna� po�iadavky a normy hygieny a estetiky prostredia, bezpeènej práce, protipo�iarnej ochrany a tvorby

a ochrany �ivotného prostredia,
f) pozna� ekonomické zákonitosti výroby a príslu�né právne a legislatívne normy, princípy marketingu a mana�-

mentu a základy podnikate¾skej èinnosti,
g) pozna� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a získané vedomosti vyu�íva� pri ochrane �ivotného pro-

stredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, stroje, pomôcky, nástroje a materiály.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, �kolské úèelové zariadenia, laboratóriá, pracovisko praxe, pracovisko organizácie, kde �iak
absolvoval praktické vyuèovanie.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, tabu¾ky, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia a protokoly,
kalkulaèka, poèítaèové programy, internet, príslu�né normy.

36 Stavebníctvo a vodohospodárstvo, 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia,

stavebníctvo a vodohospodárstvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� pou�ívanú odbornú terminológiu v odbore,
b) pozna� projektovú dokumentáciu stavieb, prípravu a zariadenia staveniska,
c) pozna� druhy, vlastnosti, zásady vhodného skladovania a pou�ívania stavebných materiálov a stavebných prvkov,
d) pozna� skú�ky stavebných látok a dielcov,



e) pozna� základy stavebnej mechaniky,
f) pozna� princípy navrhovania a posúdenia prvkov stavebných kon�trukcií pod¾a platných noriem,
g) pozna� zásady navrhovania jednoduchých stavebných objektov,
h) pozna� stroje a strojové zariadenia pou�ívané v odbore,
i) pozna� správne technologické postupy a pracovné metódy pri realizácii prác v odbore,
j) pozna� príèiny porúch na stavebných objektoch a spôsoby ich odstránenia,
k) pozna� zásady jednoduchej architektonickej tvorby, urbanizmu, územného plánovania a pamiatkovej starostli-

vosti,
l) pozna� základy geodézie, princípy základných meraèských prác a geodetické prístroje pou�ívané v stavebníctve,

m) pozna� princípy práce s výpoètovou technikou a so získavaním informácií prostredníctvom internetu,
n) pozna� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy,

princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia,
o) pozna� princípy na zostavenie jednoduchého rozpoètu a kalkulácie stavebného diela,
p) pozna� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, protipo�iarnej ochrany aj základy environmentálnej ochrany,
q) pozna� zásady ochrany �ivotného prostredia pri vykonávaní stavebnej èinnosti.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

geodézia, kartografia a kataster

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� odbornú terminológiu z oblasti geodézie, kartografie a katastra, územných informaèných a geoinformaè-

ných systémov,
b) pozna� základné legislatívno-právne predpisy z oblasti geodézie, kartografie a katastra, ochrany po¾nohospodár-

skeho a lesného fondu a pozemkových úprav,
c) pozna� základné rezortné predpisy, smernice a technologické návody, ktoré sa pou�ívajú pri výkone geodetických

a kartografických prác,
d) pozna� STN z oblasti presnosti meraní, tvorby máp, mapových znaèiek a znázoròovania objektov v praktických

èinnostiach,
e) pozna� princíp, charakteristiku a presnos� základných typov geodetických prístrojov a pomôcok,
f) pozna� princíp základných geodetických výpoètov v oblasti polohových a vý�kových bodových polí, mapovacích

úloh, výpoètov výmer a kubatúr a transformácií súradníc,
g) pozna� fotogrametrické metódy, základné typy fotogrametrických prístrojov a pou�ívaných materiálov a pomôcok,
h) pozna� zásady a metódy zberu, spracovania a vyhodnotenia informácií na úèely tvorby informaèných systémov

o území,
i) pozna� klasifikáciu polohových a vý�kových bodových polí, metódy ich spracovania a zobrazovania,
j) pozna� základy dru�icovej geodézie, �peciálne prístroje na príjem a spracovanie dru�icových signálov, parametre

svetového geodetického a európskeho terestrického referenèného systému,
k) pozna� metódy zberu a spracovania výsledkov dia¾kového prieskumu zeme, prístroje a zariadenia na získavanie

záznamov a nosièe záznamových zariadení,
l) pozna� predmet a obsah katastra nehnute¾ností, ako aj zápis vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností,

m) ovláda� základné princípy platné v právnych, ekonomických a organizaèných vz�ahoch medzi �tátnou geodetickou
a komerènou geodetickou sférou,

n) pozna� zákonitosti terénnych tvarov, kartografických zobrazení a metódy ich spracovania a zobrazovania,
o) pozna� rôzne technológie polygrafického spracovania mapových diel,
p) pozna� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy,

princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia,
q) pozna� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, protipo�iarnej ochrany aj základy environmentálnej ochrany.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.



Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

37 Doprava a po�ty, 37 Doprava, po�ty a telekomunikácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� teoretické základy odboru a ich aplikácie v konkrétnom �tudijnom odbore,
b) pozna� kon�trukèné uzly a kon�trukèné èasti technických zariadení v príslu�nom odbore a ich bezpeèné prevádz-

kovanie,
c) pozna� základné normy dopravy,
d) pozna� systém organizácie a riadenia dopravy,
e) vedomosti o obsahu odbornej dokumentácie,
f) pozna� ekonomické zákonitosti, právne a legislatívne súvislosti, princípy marketingu a mana�mentu, základy

podnikania,
g) znalosti o zásadách bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a protipo�iarnej ochrany, základy ekológie a ochrany

�ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, príslu�né normy, modely, priesvitky, obrazy, uèebné pomôcky.

39 �peciálne technické odbory

�ivotné prostredie

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� ekologickú a environmentálnu terminológiu,
b) rozumie� podstate vz�ahov medzi �ivými organizmami v krajinnom systéme �ivotného prostredia,
c) pozna� be�né druhy pou�ívaných materiálov, ich vlastnosti a vplyv na kvalitu �ivotného prostredia,
d) orientova� sa v základných smeroch environmentálnej politiky,
e) pozna� základné princípy environmentálnej etiky pri posudzovaní kvality �ivotného prostredia,
f) dodr�iava� environmentálnu technologickú pracovnú disciplínu a uplatòova� zásadu zodpovednosti za výsledky

vlastnej pracovnej èinnosti,
g) pozna� najdôle�itej�ie zákony a predpisy, ktoré súvisia s ekologickým a environmentálnym posudzovaním ochran-

ných opatrení v �ivotnom prostredí,
h) pozna� globálne problémy �ivotného prostredia,
i) pozna� základné technológie ochrany �ivotného prostredia, èistenie odpadových vôd, skládkovanie odpadov, kom-

postovanie, alternatívne zdroje energie,
j) pozna� základné druhy rastlín a �ivoèíchov a pôdne druhy,
k) pozna� základy monitoringu �ivotného prostredia,
l) posúdi� negatívne vplyvy jednotlivých odvetví hospodárstva na krajinu a nájs� mo�nosti ich rie�enia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Uèebne, laboratóriá.

Pomôcky

Matematicko-chemicko-fyzikálne tabu¾ky, odborná literatúra a odborné èasopisy, internet, vlastné práce �iaka, kal-



kulaèka, modely, priesvitky, obrazy, uèebné pomôcky, protokoly, atlasy, Ph meter, konduktomer, zákony a vyhlá�ky
z oblasti �ivotného prostredia, zbierka prírodnín.

technické a informatické slu�by

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� teoretické základy odboru a ich aplikáciu v príslu�nom odbornom zameraní,
b) ma� znalosti základných noriem pre príslu�né odborné zameranie,
c) pozna� technologické postupy spojené s príslu�ným odborným zameraním,
d) pozna� organizáciu a riadenie procesov alebo výroby pod¾a príslu�ného odborného zamerania,
e) ma� základy práva, personalistiky a sociológie,
f) pozna� zákonitosti fungovania trhovej ekonomiky, marketingu a mana�mentu,
g) pozna� základy podnikania a súvisiacich predpisov a zákonov,
h) pozna� proces realizácie zmluvných vz�ahov, fakturácie a daòovníctva,
i) ovláda� zásady jednoduchého a podvojného úètovníctva,
j) ovláda� zásady bezpeènej práce, protipo�iarnej ochrany, princípov ekológie a ochrany �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

PC s mo�nos�ou tlaèe, ostatné potrebné prístroje, nástroje, stroje, pomôcky a meradlá.

Priestorové podmienky

Uèebne, odborné uèebne, laboratóriá.

Pomôcky

Tabu¾ky, odborná literatúra a odborné èasopisy, internet, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, priesvitky, obra-
zy, uèebné pomôcky.

42 Po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 43 Veterinárske vedy, 45 Po¾nohospodárstvo
a lesné hospodárstvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� nové technické, technologické, biotechnologické a ekonomické výsledky vedeckého poznania v odbore �tú-

dia,
b) ovláda� odbornú terminológiu, princípy, pravidlá a postupy rie�enia odborných úloh, �pecifické pre konkrétny od-

bor,
c) pozna� stavbu, zlo�enie a funkcie organizmov, rastlín a zvierat, biologickú a chemickú podstatu procesov v �ivých

sústavách,
d) pozna� fyzikálne, mechanické a technické princípy èinnosti strojov a zariadení uplatòovaných v odbore,
e) pozna� be�né druhy materiálov, ich charakteristiku a spôsoby pou�ívania, príslu�né strojové súèiastky, mecha-

nizmy, stroje a zariadenia,
f) pozna� metódy a zásady pestovania rastlín a lesov, chovu zvierat, uplatòovanie biotechnologických princípov a al-

ternatívnej (ekologickej) výroby produktov,
g) ovláda� podstatu a princípy ochrany a prevencie chorôb rastlín, lesov a zvierat v príslu�nom odbore,
h) ovláda� be�né metódy zis�ovania stavu prostredia pre rastliny a zvieratá, metódy urèovania kvality produktov

v príslu�nom odbore,
i) pozna� zásady a postupy tvorby a ochrany �ivotného prostredia,
j) ovláda� ekonomické princípy, zákonitosti a zásady podnikania v odbore,
k) pozna� základy marketingu a mana�mentu podniku,
l) pozna� základy práva, technické, technologické normy a príslu�nú legislatívu súvisiace s odborom,

m) ovláda� zásady, normy a pravidlá hygieny, bezpeènej práce a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá, tech-
nické, technologické a právne normy.

Priestorové podmienky

Trieda s mo�nos�ou zatemnenia, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Uèebné pomôcky pod¾a odboru, odborná literatúra, odborné èasopisy, písomné práce �iakov poèas �túdia, kalkulaè-
ka.



53 Zdravotníctvo

asistent (zdravotnícky asistent, masér, masér pre zrakovo hendikepovaných, asistent vý�ivy, zdravotnícky
záchranár)

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevòovania a obnovovania a faktorov, ktoré ovplyvòujú zdra-

votný stav,
b) pozna� základy anatómie, fyziológie, patológie èloveka a kliniky chorôb, prostredníctvom ktorých chápe stavbu,

funkciu, vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ¾udskom organizme,
c) ma� poznatky o osobnosti èloveka vo vývoji, v zdraví a chorobe, najmä jeho pre�ívanie, správanie a konanie, o me-

tódach a prostriedkoch výchovného pôsobenia na èloveka,
d) pozna� základné princípy zdravotníckej etiky,
e) ma� poznatky o prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich �ivot,
f) ma� poznatky o bio-psycho-sociálnych potrebách èloveka a ich uspokojovaní, o základných metódach pozorova-

nia, zbere informácií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, o základných o�etrovate¾ských postupoch, o zdra-
votníckej administratíve, dokumentácii, �tatistike a úètovníctve (zdravotnícky asistent),

g) ma� poznatky o podstate fyzikálnych podnetov, ich fyziologických úèinkoch, mechanizme pôsobenia v organizme
a ich lieèebnom vyu�ití v prevencii a terapii, o vlastnostiach a úèinkoch prírodných lieèivých zdrojov, o princípoch
aplikácie a aplikaèných technikách masá�í (masér, masér pre zrakovo hendikepovaných),

h) ma� poznatky o v�eobecných vlastnostiach po�ívatín, o fyziológii vý�ivy, spracúvaní �ivín a metabolizme, o lieèeb-
nej vý�ive a modifikáciách dietoterapie pri naru�enom zdraví, chorobe a pri rizikových faktoroch ochorení (asis-
tent vý�ivy),

i) ma� poznatky o urgentnej medicíne prvého kontaktu a záchrane postihnutých v rôznych situáciách nemocniènej
a prednemocniènej záchrannej slu�by, hlavne v rýchlej zdravotníckej pomoci nemocníc, leteckej záchrannej slu�-
be, horskej slu�be, po�iarnej ochrane, vo vodnej záchrannej slu�be, v banskej a cestnej záchrannej slu�be, o orga-
nizácii, technických prostriedkoch a pomôckach (zdravotnícky záchranár),

j) pozna� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, po�iarnej ochrany a ochrany �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

laborant (zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant)

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� základy anatómie, fyziológie, patológie èloveka a kliniky chorôb, prostredníctvom ktorých chápe stavbu,

funkciu, vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ¾udskom organizme,
b) pozna� základné princípy zdravotníckej etiky,
c) ma� poznatky o prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich �ivot,
d) ma� poznatky o vy�etrovacích metódach klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, histológie a mikrobio-

lógie, o prístrojovom vybavení laboratórií a o manipulácii s ním, o klinickom význame stanovovaných parametrov
a ich referenèných intervaloch a patologických odchýlkach, o metódach a postupoch odberu biologického mate-
riálu na laboratórne vy�etrenie, o pomôckach, materiáloch, chemikáliách, vy�etrovacích setoch (zdravotnícky la-
borant),

e) ma� poznatky o jednotlivých farmakologických skupinách, hlavných úèinných látkach, ich mechanizme úèinku,
ne�iaducich úèinkoch, interakciách a základných kontraindikáciách, o pracovných postupoch prípravy jednotli-
vých liekových foriem, o spôsoboch správnej adjustácie, uchovávaní, kontrole, vydávaní a aplikácii liekových fo-
riem, o druhoch zdravotníckych potrieb, ich vlastnostiach a spôsobe pou�itia (farmaceutický laborant),

f) pozna� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, po�iarnej ochrany a ochrany �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.



Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

technik (ortopedický technik, zubný technik, oèný optik)

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) ma� základy anatómie, fyziológie, patológie èloveka a kliniky chorôb, prostredníctvom ktorých chápe stavbu,

funkciu, vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ¾udskom organizme,
b) pozna� základné princípy zdravotníckej etiky,
c) ma� poznatky o prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich �ivot,
d) ma� poznatky z ortopédie, o technologických spôsoboch spracovania, pracovných postupoch a metódach v ortope-

dickej protetike, o materiáloch pou�ívaných na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok, o zásadách kótovania,
oznaèovania presnosti, akosti, materiáloch na technických výkresoch, o nástrojoch, strojoch a zariadeniach po-
u�ívaných pri výrobe pomôcok (ortopedický technik),

e) ma� poznatky zo stomatológie, o indikáciách, kon�trukcii a zhotovovaní rôznych typov stomatologických protéz,
o prístrojovej technike, materiáloch, pomôckach, technologickom spracovaní materiálov, o pravidlách bezpeènos-
ti v zubnom laboratóriu (zubný technik),

f) ma� poznatky z oftalmológie, o geometrickej optike, okuliarovej optike, prístrojovej a okuliarovej technike, mate-
riáloch, pomôckach, technologickom spracovaní materiálov, o pravidlách bezpeènosti v optickom laboratóriu
(oèný optik).

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

62 Ekonomické vedy, 63 Ekonomika a organizácia, obchod a slu�by, 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a slu�by

ekonomika a organizácia

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) aktívne pou�íva� ekonomické pojmy a ovláda� ich súvislosti,
b) chápa� príèiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov,
c) pozna� podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikate¾skej èinnosti,
d) poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej èinnosti,
e) poznatky o základných spôsoboch dosiahnutia podnikate¾ských cie¾ov organizácie,
f) orientova� sa v právnych normách a predpisoch, v platnom právnom poriadku a základných ustanoveniach ob-

chodného, �ivnostenského, obèianskeho, rodinného a pracovného práva,
g) ovláda� vecne, �tylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu písomností,
h) pozna� techniky spoloèenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku a komunikácie s obchodnými, bankový-

mi a ïal�ími partnermi vrátane zahranièných,
i) pozna� úlohu podnikového mana�mentu v riadiacom procese.
j) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.



Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

obchod

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) aktívne pou�íva� ekonomické pojmy a ovláda� ich súvislosti,
b) chápa� príèiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov,
c) pozna� podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikate¾skej èinnosti,
d) poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej èinnosti,
e) poznatky o základných spôsoboch dosiahnutia podnikate¾ských cie¾ov organizácie,
f) ovláda� podstatu a princípy finanèného hospodárenia a rozbor finanèného hospodárenia,
g) orientova� sa v právnych normách, ktoré sa vz�ahujú na výkon povolania,
h) ovláda� vecne, �tylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu písomností,
i) základné znalosti o výskume a prieskume trhu, chápa� ich význam pre marketing a mana�ment,
j) základné poznatky mana�mentu, predov�etkým v oblasti riadenia obchodných firiem,
k) ovláda� profesijnú etiku,
l) pozna� techniky spoloèenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku a komunikácie s obchodnými, bankový-

mi a ïal�ími partnermi vrátane zahranièných,
m) estetické cítenie,
n) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

slu�by

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) aktívne pou�íva� ekonomické pojmy a ovláda� ich súvislosti,
b) chápa� príèiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov,
c) pozna� podstatu a princípy výrobného podniku, podniku slu�ieb a podnikate¾skej èinnosti,
d) poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej èinnosti,
e) poznatky o základných spôsoboch dosiahnutia podnikate¾ských cie¾ov organizácie,
f) ovláda� podstatu a princípy finanèného hospodárenia,
g) vedomosti o materiáloch a prípravkoch, ovláda� odbornú terminológiu a vyu�íva� osvojené pojmy, princípy a zása-

dy pri rie�ení praktických úloh,
h) primerané estetické cítenie,
i) zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpeènosti a ochrany zdravia pri prá-

ci a ochrany �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.



spoloèné stravovanie a cestovný ruch

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) aktívne pou�íva� ekonomické pojmy a ovláda� ich súvislosti,
b) chápa� príèiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov,
c) pozna� podstatu a princípy výrobného podniku, podniku spoloèného stravovania a cestovného ruchu a podnika-

te¾skej èinnosti,
d) poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej èinnosti a pozna� základné spôsoby dosiahnutia podnikate¾ských

cie¾ov organizácie,
e) ovláda� podstatu a princípy finanèného hospodárenia,
f) orientova� sa v základných právnych normách, predpisoch a ustanoveniach obchodného, �ivnostenského, ob-

èianskeho a pracovného práva,
g) poznatky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
h) dba� na estetickú úroveò pracovného prostredia,
i) osvojené základy spoloèenského správania, komunikácie,
j) vedomosti o potravinách, nápojoch, surovinách, o ich zlo�ení, akosti, pozna� princípy technológie ich výroby

a spracovania v súlade s uplatnením vedomostí o normovaní prípravy pokrmov a nápojov,
k) chápa� význam správneho skladovania a manipulácie s potravinami, posúdi� vhodnos� ich pou�itia s oh¾adom

na zdravie èloveka,
l) pozna� gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok hotelov a zariadení spoloèného stravo-

vania, vedie� ich efektívne vyu�íva� a o�etrova�,
m) vedomosti o vý�ive èloveka v jednotlivých vekových kategóriách a uplatòova� zásady správnej vý�ivy,
n) pozna� problematiku cestovného ruchu,
o) zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpeènosti a ochrany zdravia pri prá-

ci a ochrany �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

68 Právne vedy

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) ovláda� základy pedagogických a psychologických disciplín,
b) ma� vedomosti o princípoch a nástrojoch sociálnej politiky �tátu, o organizácii a riadení sociálneho zabezpeèenia,
c) orientova� sa v právnom poriadku, pozna� základné právne normy sociálneho zabezpeèenia, v�eobecné ¾udské

práva, práva die�a�a,
d) pozna� etiku sociálnej práce,
e) ma� vedomosti zo zdravovedy,
f) pozna� základné formy a metódy sociálnej práce,
g) pozna� metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, zvládnutia stresov a rizík povolania,
h) pozna� základy bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Prístroje, pomôcky, nástroje, materiály, �peciálne zariadenia.

Priestorové podmienky

Trieda; nie sú potrebné �peciálne uèebne ani priestory.

Pomôcky

Odborná literatúra, periodiká, internet, právne normy, tabu¾ky, kalkulaèka.



72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� tendencie vývoja vedy, techniky, ekonomiky a kultúry v �irokých spoloèenských súvislostiach a vz�ahoch,
b) pozna� základy ekonomiky a mana�mentu,
c) pozna� odbornú terminológiu z oblasti kni�niènej a informaènej teórie a praxe,
d) pozna� právne normy, �tandardy a pravidlá z oblasti kni�niènej a informaènej èinnosti,
e) pozna� organizáciu systému kni�nièných a informaèných slu�ieb a organizáciu kni�nièného systému Slovenskej

republiky,
f) pozna� typológiu informaèných systémov a zdrojov,
g) pozna� metódy a formy analýzy informaèných systémov,
h) pozna� spôsoby a metódy akvizície, spracovania, uchovávania a ochrany informaèných prameòov,
i) ovláda� postupy budovania, spracovania a sprístupòovania kni�nièných a informaèných fondov,
j) pozna� technológiu vytvárania databáz,
k) dodr�iava� zásady profesijnej etiky,
l) pozna� techniky sociálnej komunikácie, pestova� kultúru hovoreného aj písaného prejavu,

m) pozna� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, skener, tlaèiareò, elektronické mé-
diá.

Priestorové podmienky

Trieda s mo�nos�ou zatemnenia, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Odborné monografie a periodiká, právne normy, dátové súbory na elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného
charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

75 Pedagogické vedy, 76 Uèite¾stvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) ovláda� základy pedagogických a psychologických disciplín,
b) ma� preh¾ad v trendoch výchovy doma i v zahranièí,
c) pozna� zákonitosti psychohygieny a tvorby du�evného zdravia,
d) pozna� zásady profesijnej etiky a dodr�iava� ich v praxi,
e) pozna� ¾udské práva, práva die�a�a, základné právne normy odboru,
f) osvoji� si základné vedomosti z anatómie, fyziológie èloveka a starostlivosti o zdravie,
g) osvoji� si základné vedomosti o adaptácii a integrácii postihnutých jedincov,
h) projektova�, realizova� a analyzova� vlastnú èinnos�, hodnoti� svoju prácu i prácu kolegov,
i) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce.

Materiálne podmienky

Prístroje, pomôcky, nástroje, materiály.

Priestorové podmienky

Trieda; nie sú potrebné �peciálne uèebne a priestory.

Pomôcky

Odborná literatúra, periodiká, internet.

82 Umenie, ú�itkové umenie a ruèná umeleckoremeselná výroba, 85 Umenie, ú�itkové umenie
a ruèná umeleckoremeselná výroba

Cie¾ové po�iadavky

�iak má
a) pozna� historické, výtvarné a estetické zákonitosti vo vývoji spoloènosti a prejavy jej kultúry v oblasti výtvarného,

ú�itkového, hudobného, divadelného, taneèného, kinematografického a audiovizuálneho umenia a� po súèas-
nos�,

b) aktívne ovláda� odbornú terminológiu svojho odboru,
c) pozna� strojové zariadenie, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,



d) pozna� technológie, pracovné postupy v danom odbore,
e) ovláda� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, protipo�iarne predpisy, predpisy hygieny a ochrany �ivot-

ného prostredia,
f) pozna� vlastnosti pou�ívaných materiálov z h¾adiska ich dokonalého a úèelného vyu�itia vrátane spôsobov ich

uskladòovania, udr�iavania a odborného zaobchádzania s nimi,
g) pozna� základné pracovnoprávne predpisy, základy ekonomiky a jej zákonitosti,
h) ovláda� zruènosti a techniky, ktoré umo�òujú presne s výtvarným a hudobným cítením vykonáva� postupy výtvar-

nej, divadelnej, kinematografickej, hudobnej a taneènej kreácie,
i) ovláda� výtvarné a technické zruènosti na vytvorenie odbornej dokumentácie na samostatné uplatnenie svojho

návrhu aj iných realizátorov v oblasti výtvarnej tvorby, hudobného, kinematografického, audiovizuálneho, taneè-
ného, ako aj javiskového prejavu.

Materiálne podmienky

Pomôcky, publikácie, materiály, �peciálne zariadenia.

Priestorové podmienky

Primerané priestory, koncertná sála alebo javisko, resp. dielòa na realizáciu maturitnej skú�ky.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch.

Kritériá hodnotenia
a) porozumenie téme,
b) pou�ívanie odbornej terminológie,
c) samostatnos� prejavu,
d) schopnos� aplikácie,
e) správnos� a vecnos� odpovede.

21. PRAKTICKÁ ÈAS� ODBORNEJ ZLO�KY
PRAKTICKÁ ÈAS� ODBORNEJ ZLO�KY SA SKLADÁ Z 1 A� 15 TÉM.

Témy sú v súlade s cie¾ovými po�iadavkami na absolventa príslu�ného �tudijného odboru v oblasti odborného
vzdelania.

Charakteristika foriem

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zruèností získaných praktickými zlo�kami výuèby pod¾a
konkrétneho odboru

Kritériá hodnotenia
a) pochopenie úlohy,
b) analýza úlohy,
c) vo¾ba postupu,
d) vo¾ba a pou�itie pomôcok, �peciálnych zariadení, prístrojov, materiálov,
e) organizácia práce na pracovisku,
f) dodr�iavanie zásad bezpeènosti a ochrany zdravia,
g) ochrana �ivotného prostredia,
h) výsledok práce.

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rie�i poèas �túdia individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná
pod¾a odboru �túdia a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia
a) odborná úroveò projektu,
b) grafická úroveò projektu,
c) vlastná obhajoba autora � úroveò prezentácie,
d) pou�ívanie odbornej terminológie,
e) vyu�itie odbornej literatúry.

REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

Rozsah: 20 strán textu, tabu¾ky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.



Kritériá hodnotenia
a) odborná úroveò projektu,
b) grafická úroveò projektu,
c) vlastná obhajoba autora � úroveò prezentácie,
d) pou�ívanie odbornej terminológie,
e) vyu�itie odbornej literatúry.

OBHAJOBA ÚSPE�NÝCH SÚ�A�NÝCH PRÁC

Predvedenie a obhajoba úspe�ných odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. � 3. mieste v krajskom kole alebo na
1. � 5. mieste v celo�tátnom kole sú�a�e �iakov stredných �kôl v Slovenskej republike, registrovanej Ministerstvom
�kolstva SR.

Kritériá hodnotenia
a) správna vo¾ba postupu,
b) vyu�itie zariadení a materiálov,
c) pou�ívanie odbornej terminológie,
d) samostatnos� prejavu,
e) schopnos� aplikácie,
f) mo�nos� vyu�itia v odbore.

PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

a) pre hudobné odbory pozostáva táto èas� maturitnej skú�ky z individuálnej formy predvedenia umeleckých diel,
b) pre hudobno-dramatický odbor pozostáva táto èas� maturitnej skú�ky z individuálnej a skupinovej formy predve-

denia umeleckých diel,
c) pre taneèný odbor pozostáva táto èas� maturitnej skú�ky z frontálnej a individuálnej formy predvedenia taneènej

techniky v príslu�nom odbornom zameraní,
d) pre výtvarné odbory pozostáva táto èas� maturitnej skú�ky zo spracovania zadanej témy v technologických, vý-

tvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a tie� realizácie návrhu v odbor-
nej maturitnej práci.

11 Fyzikálno-matematické vedy

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vykonáva� základné pozorovania,
b) pou�íva� jednotlivé druhy astronomických prístrojov a pomôcok,
c) pou�íva� aktuálne platné katalógy pre astronomické pozorovacie metódy,
d) pou�íva� výpoètovú techniku a informaèné systémy na prípravu a spracúvanie astronomických pozorovaní,
e) zbiera�, spracúva� a vyhodnocova� získané informácie v astronómii,
f) ovláda� princíp práce planetária, tvorby programov a seminárov pre verejnos�,
g) pozna� základy dru�icovej geodézie, �peciálne prístroje na príjem a spracovanie dru�icových signálov, aj paramet-

re svetového geodetického a európskeho terestrického referenèného systému,
h) pozna� prácu s jednotlivými hviezdnymi mapami a orientova� sa na oblohe a v kozmickej astronómii,
i) pou�íva� materiálové a výkonové normy a normatívy,
j) aplikova� ekonomické zákonitosti v pracovnom procese,
k) dodr�iava� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bez-

peènej práce, hygieny práce a protipo�iarnej ochrany.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

21 Baníctvo, 21 Baníctvo a banícka geológia

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) zostroji� jednoduché technické výkresy v príslu�nom odbore,



b) orientova� sa v projektovej dokumentácii stavieb a diel v geológii, baníctve a kamenárstve,
c) posúdi� a vybra� vhodný druh materiálov, stanovi� potrebné mno�stvo materiálov pod¾a rozsahu a druhov zada-

ných prác v danom odbore a vzh¾adom na zvolený pracovný postup,
d) vykona� a vyhodnoti� skú�ky hornín, minerálov, stavebných látok a kamenárskych výrobkov pod¾a príslu�ných

STN,
e) pracova� s odbornou literatúrou,
f) vypracova� a uplatòova� správne technologické postupy a pracovné metódy pri realizácii odborných prác v prí-

slu�nom odbore,
g) zhotovi� produkt (kamenársky výrobok) pri uplatòovaní vhodného výberu materiálu, pracovných postupov, prí-

strojov a nástrojov na zhotovenie a pri dodr�iavaní bezpeènostných predpisov pri práci,
h) diagnostikova� poruchy a príèiny porúch na banských a geologických dielach a banských a kamenárskych pre-

vádzkach,
i) obsluhova� základné typy geodetických prístrojov na vytyèovanie stavieb,
j) hospodárne vyu�íva� zverené materiálové hodnoty, �etri� energiou, pou�íva� materiálové a výkonové normy,
k) ovláda� kancelársku techniku a vyu�i� výpoètovú techniku pri svojej práci v odbore,
l) aplikova� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy,

m) aplikova� princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia,
n) vyhotovi� jednoduchú kalkuláciu a rozpoèet stavby,
o) aplikova� zákonitosti ekonomiky v pracovnom procese,
p) uplatni� a dodr�iava� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zá-

sady bezpeènej práce, hygieny práce, protipo�iarnej ochrany, zaobchádza� s protipo�iarnym zariadením,
q) uplatni� zásady ochrany �ivotného prostredia pri vykonávaní stavebnej èinnosti.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, dokumenty textového a grafického charakteru v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

22 Hutníctvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) zis�ova� vlastnosti materiálov, ich �truktúru, mo�nosti kombinácie a vyu�ívania v priemysle,
b) navrhova� technologické postupy výroby jednotlivých materiálov pod¾a konkrétneho odboru,
c) vykona� technické výpoèty pri rie�ení komplexných odborných úloh, vyu�íva� diagramy, tabu¾ky, normogramy

a normy v jednotlivých odboroch, zdôvodni� vlastné návrhy,
d) vykona� ekonomické hodnotenia navrhovanej technológie, materiálov, postupov, navrhova� organizaènú �truktú-

ru a spôsoby riadenia, mana�ment a marketing,
e) posúdi� vplyv danej výroby na za�a�enie �ivotného prostredia, bezpeènos� a ochrana zdravia v jednotlivých výro-

bách pod¾a konkrétneho odboru,
f) samostatne rozhodova� a riadi� men�í kolektív pracovníkov.

Materiálne podmienky

Trhací stroj, Charpyho kladivko, tvrdomery, meradlá, piecky, le�tièky, brúsky, mikroskopy, fotokomora, rôzne che-
mikálie.

Priestorové podmienky

Metalografické laboratórium, chemické laboratórium, zlievaèská dielòa, zváraèská, kováèska dielòa.

Pomôcky

Strojnícke tabu¾ky, kalkulaèky, pravítka, výpoètová technika.

23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vyhotovi� základnú výrobnú dokumentáciu v elektronickej podobe,
b) zhotovi� technické výkresy pod¾a �tátnej normy,



c) navrhnú� výrobné a technologické postupy, technologické podmienky výroby a kontroly na rie�enie komplexných
odborných úloh aj so zdôvodnením návrhov a realizova� pod¾a konkrétneho �tudijného odboru,

d) ovláda� základné spôsoby ruèného a strojného spracovania materiálov,
e) navrhnú� prípravu výroby, riadenia a usmernenia technologických procesov, vykonáva� ekonomickú evidenciu

výroby,
f) vhodne pou�íva� informaèné technológie a informaèné zdroje,
g) dodr�iava� zásady bezpeènosti práce, princípy ochrany �ivotného prostredia a ekologické zásady,
h) urobi� kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s pou�itím vhodných meradiel

a meracích prístrojov,
i) rozhodova� a samostatne riadi� men�í kolektív pracovníkov.
j) poskytnú� prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, pomôcky a meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, laboratóriá.

Pomôcky

Strojnícke tabu¾ky, odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, prie-
svitky, obrazy.

26 Elektrotechnika, 26 Elektrotechnika a telekomunikácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) dodr�iava� zásady profesijnej etiky,
b) ovláda� základné strojové súèiastky a ich sústavy, ako aj spôsoby zobrazovania súèiastok, elektrických a elektro-

nických zariadení a spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení,
c) zhotovova� technické výkresy a dokumentáciu energetických zariadení, resp. v slaboprúdovej elektrotechnike prí-

slu�ných zariadení a systémov,
d) vie vyu�i� materiály a ich vlastnosti v elektrotechnike, aplikova� spôsoby výberu a vo¾by vhodných materiálov

na kon�truovanie èastí i celkov elektronických zariadení,
e) skon�truova� elektrotechnické a elektronické obvodov,
f) zostroji� dosku plo�ných spojov a pozná technológiu ich výroby,
g) zvoli� si elektrotechnický materiál s oh¾adom na technické a ekonomické po�iadavky, správne technologické po-

stupy,
h) vyu�íva� aplikaèné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike

a príbuzných odboroch,
i) aplikova� a komunikova� v poèítaèovej sieti internet,
j) pracova� s operaènými systémami a zvláda základy programovania vo vy��om programovacom jazyku,
k) pou�íva� základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,
l) pracova� s pojmami a pozná princípy a metódy merania a vyhodnocovania,

m) posklada� èasti PC a správne ich konfigurova�,
n) aplikova� elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred úèinkami elektrického prúdu, vie poskytnú� prvú po-

moc pri úraze elektrickým prúdom, vykonáva� profesné èinnosti samostatne v zmysle vyhlá�ky o odbornej spôso-
bilosti v elektrotechnike,

o) aplikova� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeè-
nej práce, hygieny práce, tvorby a ochrany �ivotného prostredia,

p) pracova� s odbornou literatúrou.

Materiálne podmienky

Poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, skener, tlaèiareò, elektronické mé-
diá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, elektrotechnické laboratórium, uèebne.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, tabu¾ky, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, priesvitky, obra-
zy, uèebné pomôcky.



27 Technická chémia silikátov, 28 Ostatná technická chémia, 28 Technická chémia ostatná, 29 Potravinár-
stvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vyu�íva� chemickú symboliku, názvoslovie, chemické reakcie, odborné pojmy, zákony a zákonitosti v�eobecnej,

anorganickej, organickej chémie, fyzikálnej a analytickej chémie, biochémie, mikrobiológie a odborných predme-
tov pod¾a príslu�ného odboru,

b) vykonáva� analytické a technologické postupy pod¾a príslu�ného odboru,
c) kontrolova� chemické, biochemické a biologické procesy,
d) orientova� sa v záznamoch a vyhodnocova� ich, samostatne vies� príslu�nú dokumentáciu,
e) aplikova� chemické a technologické výpoèty,
f) pripravi� a obsluhova� aparatúry, prístroje a zariadenia pod¾a príslu�ného odboru,
g) aplikova� informaèné a komunikaèné technológie pri spracovaní a sprístupòovaní údajov,
h) dodr�iava� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bez-

peènej práce.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje, pomôcky, nástroje, materiály, stroje.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá.

Pomôcky

Tabu¾ky, kalkulaèka, odborná literatúra a odborné èasopisy, vlastné písomné práce �iakov vypracované poèas �tú-
dia a protokoly, internet, poèítaèové programy, príslu�né normy.

31 Textil a odevníctvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) ovláda� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
b) urèi� technologický postup, vykona� kon�trukèné rie�enie a ekonomické zhodnotenie,
c) vypracova� technickú dokumentáciu a technické výkresy,
d) vykonáva� samostatne technologické operácie, postupy v príprave výroby,
e) kontrolova� práce a operácie, vyhodnoti� úroveò kvality a zhodnotenia výrobku,
f) ovláda� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, protipo�iarne predpisy, predpisy hygieny a ochrany �ivotného prostredia,
g) vies� malý kolektív pracovníkov, rie�i� jednoduché pracovné problémy,
h) hospodárne vyu�íva� materiál, energie, zariadenia a ¾udský potenciál.

Materiálne podmienky

Pomôcky, materiály, �peciálne zariadenia pre konkrétny odbor.

Priestorové podmienky

Primerané priestory urèené na výuèbu.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch, kalkulaèka, názorné uèebné pomôcky, poèítaè.

32 Spracúvanie ko�e a výroba obuvi, 32 Spracúvanie ko�e, plastov a gumy a výroba obuvi

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) ovláda� èinnos� strojového zariadenia, prístrojov, nástroje a pomôcky, ktoré sa pou�ívajú v danom odbore,
b) urèi� technologický postup, vykona� kon�trukèné rie�enie a ekonomické zhodnotenie,
c) vypracova� technickú dokumentáciu a technické výkresy,
d) vykonáva� samostatne technologické operácie, postupy v príprave výroby,
e) kontrolova� práce a operácie, vyhodnoti� úroveò kvality a zhodnotenia výrobku,
f) ovláda� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeènej

práce, protipo�iarne predpisy, predpisy hygieny a ochrany �ivotného prostredia,
g) vies� malý kolektív pracovníkov, rie�i� jednoduché pracovné problémy,
h) hospodárne vyu�íva� materiál, energie, zariadenia a ¾udský potenciál.



Materiálne podmienky

Pomôcky, materiály, �peciálne zariadenia pre konkrétny odbor.

Priestorové podmienky

Primerané priestory urèené na výuèbu.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch, kalkulaèka, názorné uèebné pomôcky, poèítaè.

33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) pou�íva� odborné pojmy a terminológiu v odbore,
b) zhotovova� technické výkresy, zobrazova� a spracúva� technickú dokumentáciu pod¾a noriem v odbore,
c) posúdi� a vybra� vhodné materiály, stanovi� ich potrebné mno�stvo, vhodne ich skladova� a povrchovo upravi�,
d) navrhnú� technológiu výroby a posúdi� jej kvalitu v odbore,
e) ovláda� obsluhu, nastavovanie parametrov a údr�bu strojov a zariadení pou�ívaných v odbore,
f) ovláda� kon�trukcie, ich technologické procesy výroby a montá�e v odbore,
g) ovláda� princípy merania, kontroly, hodnotenia a regulácie technických a technologických parametrov a praktic-

ky ich uplatni� v odbore,
h) ovláda� výpoètovú techniku a pou�íva� ju pri rie�ení úloh v odbore,
i) samostatne a zodpovedne pripravi�, usmerni� a riadi� technologický proces s pou�itím príslu�nej technickej doku-

mentácie, komplexne rie�i� úlohy a vies� men�ie kolektívy,
j) ovláda� spôsoby kalkulácie ceny výrobku, základy normovania práce v odbore,
k) ovláda� ekonomiku výroby v podmienkach trhového hospodárstva, ekonomické zákonitosti výroby a vedie� ich

uplatòova� pri usmeròovaní, riadení a kalkulácii výroby v odbore,
l) ovláda� princípy marketingu a jeho úlohy v podnikaní,

m) dodr�iava� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bez-
peènej práce a hygienickej práce, princípy ekológie a ochrany �ivotného prostredia pri praktických èinnostiach
v odbore.

Materiálne podmienky

Pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch.

34 Polygrafia a spracúvanie filmu, 34 Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) dodr�iava� zásady profesijnej etiky,
b) aplikova� získané vedomosti z odboru a technologickú dokumentáciu,
c) èíta� prevádzkovú a technologickú dokumentáciu,
d) pracova� pod¾a urèených technologických postupov,
e) pou�íva� rôzne návrhárske techniky, skåbi� normalizáciou viazané rie�enia s originalitou,
f) pripravova� materiál, nastavova� a vyu�íva� prístroje, stroje a zariadenia,
g) spracova� predlohy a vstupné dáta pomocou hardvéru a softvéru,
h) uplatòova� v práci platné legislatívne a technické normy,
i) vyu�íva� súèasné komunikaèné a informaèné technológie,
j) uskutoèòova� ekonomické hodnotenia a marketingové èinnosti,
k) aplikova� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeè-

nej práce a po�iarnej ochrany, ochrany a tvorby �ivotného prostredia.

Materiálne podmienky

Prístroje, stroje, pomôcky, nástroje a materiály.



Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, �kolské úèelové zariadenia, laboratóriá, pracovisko praxe, pracovisko organizácie, kde �iak
absolvoval praktické vyuèovanie.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, internet, tabu¾ky, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia a protokoly,
kalkulaèka, poèítaèové programy, internet, príslu�né normy.

36 Stavebníctvo a vodohospodárstvo, 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

stavebníctvo a vodohospodárstvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) uplatòova� odbornú terminológiu, ovláda prácu s odbornou literatúrou, platnými normami pou�ívanými v staveb-

níctve a vodohospodárstve,
b) navrhova�, zhotovova� a èíta� stavebné výkresy jednoduchých stavieb, orientova� sa v projektovej dokumentácii

stavieb,
c) vykona� potrebné výpoèty týkajúce sa základných statických úloh, návrhu hospodárnych prierezov jednoduchých

kon�trukèných prvkov z betónu, oce¾obetónu pod¾a STN,
d) posúdi� a vybra� vhodné stavebné materiály a výrobky, stanovi� ich potrebné mno�stvo, vhodne ich skladova� a vy-

kona� základné skú�ky stavebných látok a dielcov,
e) ovláda� druhy a vyu�itie strojných zariadení a strojov pou�ívaných v príslu�nom odbore,
f) ovláda� a uplatòova� správne technologické postupy a pracovné metódy pri realizácii odborných prác na stavbe,
g) diagnostikova� poruchy a ich príèiny a navrhnú� spôsoby ich odstránenia na stavebných objektoch,
h) ovláda� zásady jednoduchej architektonickej tvorby, urbanizmu, územného plánovania a pamiatkovej starostli-

vosti,
i) ovláda� prácu so základnými geodetickými prístrojmi a základné meraèské práce pri vytyèovaní stavieb,
j) hospodárne vyu�íva� zverené materiálové hodnoty, �etri� energiu, pou�íva� materiálové a výkonové normy a nor-

matívy,
k) pou�íva� kancelársku a výpoètovú techniku pri svojej práci v odbore,
l) ovláda� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy

a aplikova� zákonitosti ekonomiky v zadaní,
m) ovláda� princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia, aplikova� ekonomické zákonitosti v pracov-

nom procese,
n) vyhotovi� jednoduchú kalkuláciu a rozpoèet stavby,
o) ovláda� predprojektovú a projektovú prípravu stavieb pod¾a stavebného zákona,
p) samostatne sa rozhodova� s vy��ím stupòom zruènosti, riadi� men�í kolektív pracovníkov,
q) dodr�iava� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bez-

peènej práce, hygieny práce, ochrany pred po�iarom a zaobchádza� s protipo�iarnym zariadením,
r) aplikova� zásady ochrany �ivotného prostredia pri vykonávaní stavebnej èinnosti.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, textové a grafické dokumenty v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

geodézia, kartografia a kataster

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) pou�íva� odbornú terminológiu a základné legislatívno-právne predpisy z oblasti geodézie, kartografie a katastra,

územných informaèných a geoinformaèných systémov,
b) aplikova� STN v oblasti meraní, tvorby máp vo ve¾kej mierke, mapových znaèiek a znázoròovania objektov

pri praktických èinnostiach,
c) pou�íva� a udr�iava� základné typy geodetických prístrojov, fotogrametrických prístrojov, materiálov a pomôcok

a �peciálne úèelové prístroje na príjem a spracovanie dru�icových signálov v praxi,
d) vykonáva� geodetické zameriavacie, vytyèovacie a kontrolné práce pri realizácii stavieb,



e) vykonáva� základné geodetické výpoèty v oblasti polohových a vý�kových bodových polí, mapovacích úloh, výpoè-
tov výmer a kubatúr a transformácií súradníc,

f) aplikova� zásady a metódy zberu, spracovania a vyhodnotenia informácií na úèely tvorby informaèných systémov
o území,

g) ovláda� klasifikáciu polohových a vý�kových bodových polí z h¾adiska ich presnosti, oznaèovania, stabilizácie
a dokumentácie,

h) ovláda� metódy zberu a spracovania výsledkov dia¾kového prieskumu zeme, prístroje a zariadenia na získavanie
záznamov a nosièe záznamových zariadení,

i) vykonáva� práce súvisiace s katastrom nehnute¾ností � s verejnými knihami, identifikáciou parciel, zápisom vlast-
níckeho práva do katastra nehnute¾ností,

j) ovláda� kartografické zobrazenia, charakteristiku ich skreslení, zemepisné, kartografické a sférické súradnice
a zásady odvodzovania kladov mapových listov,

k) aplikova� základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy,
princípy podnikate¾skej èinnosti a finanèného hospodárenia,

l) aplikova� ekonomické zákonitosti v pracovnom procese,
m) aplikova� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeè-

nej práce, hygieny práce, ochrany pred po�iarom a zaobchádza� s protipo�iarnym zariadením.

Materiálne podmienky

Potrebné prístroje a pomôcky, poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, tlaèiareò.

Priestorové podmienky

Odborná uèebòa s mo�nos�ou zatemnenia, dielne, laboratóriá, uèebne a pracoviská.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra, modely, priesvitky, uèebné pomôcky, odborné periodiká, dátové súbory na elektro-
nických nosièoch, textové a grafické dokumenty v ruènej, tlaèenej a elektronickej podobe.

37 Doprava a po�ty, 37 Doprava, po�ty a telekomunikácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) dodr�iava� zásady profesijnej etiky,
b) zhotovova� technickú a ekonomickú dokumentáciu s vyu�itím informaèných technológií,
c) vhodne zvoli� metódu a technologický postup v odbore,
d) pracova� s evidenciou, kontrolou a hodnoti� pracovné operácie, analyzova� a vyu�íva� technické a prevádzkovo-

-ekonomické informácie,
e) pou�íva� informaèné technológie a iné informaèné zdroje,
f) aplikova� právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpeè-

nej práce, po�iarnej ochrany, ochrany a tvorby �ivotného prostredia, ekologické zásady.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, dielne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, príslu�né normy, modely, priesvitky, obrazy, uèebné pomôcky.

39 �peciálne technické odbory

�ivotné prostredie

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vyu�íva� v�eobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy starostlivosti o �ivotné prostredie a doká�e ich aplikova�

v tímovej práci pri rie�ení ekologických a environmentálnych praktických úloh v danom odbore,
b) synteticky spracúva� a vyu�íva� podstatu vz�ahov medzi �ivými organizmami v krajinnom systéme �ivotného pro-

stredia v danom odbore, pri rie�ení jednoduchých problémových situácií a pri �túdiu vz�ahov k prostrediu z h¾adi-
ska trvalo udr�ate¾ného rozvoja,

c) vyu�i� poznatky z ekonomiky a zásady koncepcie trvalo udr�ate¾ného rozvoja pri nákupe surovín,



d) evidova� a dokumentova� vyu�ívanie prírodných zdrojov a tieto podklady zapracúva� do návrhov be�ných organi-
zaèných opatrení na príslu�ných úsekoch,

e) vyu�íva� mo�nosti operaèného systému poèítaèa, pracova� so základným aplikaèným programovým vybavením,
f) organizova� ekologicky a environmentálne zameranú osvetovú èinnos�,
g) posúdi� negatívne vplyvy jednotlivých odvetví hospodárstva na krajinu a nájs� mo�nosti rie�enia.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Uèebne, laboratóriá, �kolské lesy.

Pomôcky

Lesohospodársky plán, mapy, aktuálne zákony, vyhlá�ky a normy v oblasti �ivotného prostredia a lesného hospodár-
stva, potrebné prístroje, nástroje, stroje, pomôcky, meradlá.

technické a informatické slu�by

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vyu�íva� sociálno-ekonomické informácie pre potreby riadenia (zbieranie, triedenie, spracúvanie, hodnotenie

a vyu�ívanie) pri rie�ení konkrétnych situácií prostredníctvom informaèných a komunikaèných technológií,
b) vyhotovova� hospodárske písomnosti a komplexne vykonáva� administratívne práce,
c) u�ívate¾sky ovláda� osobný poèítaè vrátane periférnych zariadení, písa� desa�prstovou hmatovou metódou a po-

u�íva� dostupnú kancelársku techniku,
d) úplne spracova� údaje v jednoduchom a podvojnom úètovníctve,
e) zoh¾adni� kon�trukèné, technologické, procesné, organizaèné, ekonomické a iné èinnosti pod¾a odborného zame-

rania,
f) vhodne pou�íva� informaèné technológie a informaèné zdroje,
g) dodr�iava� protipo�iarnu ochranu, princípy ochrany �ivotného prostredia a ekologické zásady, dodr�iavanie bez-

peènej práce.

Materiálne podmienky

PC s mo�nos�ou tlaèe, ostatné potrebné prístroje, nástroje, stroje, pomôcky a meradlá.

Priestorové podmienky

Uèebne, odborné uèebne, laboratóriá, dielne, externé pracoviská.

Pomôcky

Tabu¾ky, odborná literatúra a odborné èasopisy, internet, vlastné práce �iaka, kalkulaèka, modely, priesvitky, obra-
zy, uèebné pomôcky.

42 Po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 43 Veterinárske vedy, 45 Po¾nohospodárstvo a lesné hospodár-
stvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) navrhova�, pripravi� a realizova� technologické postupy, technologické opatrenia a rie�i� jednoduché problémové

situácie v odborných èinnostiach svojho odboru,
b) uplatòova� technické, technologické normy, pravidlá a legislatívu v príslu�ných technologických procesoch a pri

hodnotení výsledkov výroby,
c) vykonáva� technickú, technologickú a ekonomickú evidenciu pod¾a platných noriem a predpisov,
d) uplatòova� ekonomické princípy a zákonitosti výroby a podnikania, dodr�iavanie technologickej disciplíny, hos-

podárnosti a zodpovednosti za výsledky pracovnej èinnosti,
e) uplatòova� metódy a postupy ochrany a prevencie chorôb rastlín, lesov a zvierat,
f) ovláda� prácu na poèítaèi a pracova� s aplikaèným programovým vybavením,
g) posúdi� vplyv globálnych problémov (kyslé da�de, zneèis�ovanie ovzdu�ia, pôdy a vody) na produkciu rastlinnej

a �ivoèí�nej výroby a lesného hospodárstva,
h) riadi� motorové vozidlá (traktor, automobil, mechanizáciu pod¾a po�iadaviek profilu absolventa),
i) uplatòova� princípy alternatívneho po¾nohospodárstva, presadzova� ekologizáciu výroby,
j) dodr�iava� zásady hygieny, bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
k) uplatòova� zásady tvorby a ochrany �ivotného prostredia.



Materiálne podmienky

Materiály, nástroje, prístroje, stroje, zvieratá a rastliny.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratórium, pitevòa, �kolský majetok, polesie.

Pomôcky

Kalkulaèka, odborná literatúra a èasopisy, príslu�né normy, poèítaèové programy, internet.

53 Zdravotníctvo

asistent (zdravotnícky asistent, masér, masér pre zrakovo hendikepovaných, asistent vý�ivy, zdravotnícky
záchranár)

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) zvládnu� kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch ohrozujúcich �ivot,
b) profesionálne komunikova� v pracovných èinnostiach,
c) manipulova� so základnou zdravotníckou a výpoètovou technikou,
d) vies� dokumentáciu a vykonáva� administratívne práce spojené s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou pracovis-

ka,
e) dodr�iava� zásady hygieny, bezpeènosti a ochrany �ivotného a pracovného prostredia a prevencie ochorení a úra-

zov,
f) zvládnu� základné o�etrovate¾ské postupy v hygienickej starostlivosti o pacienta, o prostredie a pomôcky, dezin-

fekciu a sterilizáciu, asistova� a spolupracova� pri komplexnej o�etrovate¾skej starostlivosti, pripravi� �tatistické
podklady a podklady na archiváciu, zabezpeèova� práce s úètovníctvom, materiálno-technickým vybavením a in-
ventarizáciou (zdravotnícky asistent),

g) zvládnu� sústavu masá�nych hmatov aplikovaných v zostavách jednotlivých druhov masá�í, pripravi� a aplikova�
jednotlivé procedúry fyzikálnej terapie, sledova�, posudzova� a zaznamenáva� úèinky podnetov na organizmus pa-
cienta (masér, masér pre zrakovo hendikepovaných),

h) zvládnu� technologický postup spracovania potravín a prípravy diétnej stravy, plánova� lieèebnú vý�ivu pri ocho-
reniach jednotlivých systémov, zostavi� jedálny lístok pre racionálnu stravu, hodnoti� potraviny z dietetického
h¾adiska, výpoèet jedálneho lístka pod¾a vý�ivových hodnôt (asistent vý�ivy),

i) rozpozna�, zhodnoti�, zabezpeèi� zdravie a �ivot zachraòujúce urgentné opatrenia a postupy, realizova� jednotlivé
techniky vy�etrení a terapie � anestéziu, resuscitáciu a iné postupy záchrannej slu�by (zdravotnícky záchranár).

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

laborant (zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant)

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) zvládnu� kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch ohrozujúcich �ivot,
b) profesionálne komunikova� v pracovných èinnostiach,
c) manipulova� so základnou zdravotníckou a výpoètovou technikou,
d) vies� dokumentáciu a vykonáva� administratívne práce spojené s pacientom a prevádzkou pracoviska,
e) dodr�iava� zásady hygieny, bezpeènosti a ochrany �ivotného a pracovného prostredia a prevencie ochorení a úra-

zov,
f) zvládnu� technologický postup histologických vy�etrovacích metód, biochemických analýz, vy�etrení v hematoló-

gii a transfúziológii a mikrobiologických laboratórnych techník, zvládnu� odber biologického materiálu a bezpeè-
nú manipuláciu s ním (zdravotnícky laborant),

g) zvládnu� prípravu jednotlivých liekových foriem, výdaj vo¾nopredajných liekov a zdravotníckych potrieb, správne
uskladnenie lieèiv, lieèivých prípravkov, liekov, pomocných látok a sledovanie ich expirácie a dobu pou�itia (far-
maceutický laborant).



Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

technik (ortopedický technik, zubný technik, oèný optik)

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) zvládnu� kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch ohrozujúcich �ivot,
b) profesionálne komunikova� v pracovných èinnostiach,
c) manipulova� so základnou zdravotníckou a výpoètovou technikou,
d) vies� dokumentáciu a vykonáva� administratívne práce spojené s pacientom a prevádzkou pracoviska,
e) dodr�iava� zásady hygieny, bezpeènosti a ochrany �ivotného a pracovného prostredia a prevencie ochorení a úra-

zov,
f) zhotovi� výrobný výkres a výrobnú dokumentáciu, zvládnu� prácu pod¾a merných podkladov, dodr�iava� ekono-

mické a ergonomické zretele práce, zvoli� vhodný materiál, správny postup a technológiu zhotovenia
ortopedicko-protetickej pomôcky alebo jej èasti (ortopedický technik),

g) zvládnu� odlievanie otlaèkov a zhotovovanie modelov, �ablón, modelovanie a opracovanie pomôcok, zvládnu�
technologický postup spracovania jednotlivých materiálov pri samostatnom zhotovovaní stomatologických protéz
(zubný technik),

h) zaobchádza� so �peciálnymi prístrojmi, meracími prístrojmi a pomôckami pri zhotovovaní korekèných a lieèeb-
ných pomôcok, opravova� a robi� preventívnu údr�bu, výpoèet konvergencie a divergencie, mera� zornice a ostatné
tvárové rozmery potrebné na zhotovovanie okuliarov, správny postup a prispôsobovanie okluzorov (oèný optik).

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, pomôcky, meradlá.

Priestorové podmienky

Odborné uèebne, laboratóriá, externé pracoviská.

Pomôcky

Odborná literatúra, odborné èasopisy, vlastné práce �iaka vypracované poèas �túdia, protokoly, kalkulaèka, poèíta-
èové programy, internet, modely, priesvitky, obrazy.

62 Ekonomické vedy, 63 Ekonomika a organizácia, obchod a slu�by, 64 Ekonomika a organizácia, obchod
a slu�by

ekonomika a organizácia

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) aplikova� podstatu a princípy finanèného hospodárenia a vykonáva� rozbory finanèného hospodárenia,
b) vyu�íva� jednoduché a podvojné úètovníctvo a získané informácie vyhodnoti� z h¾adiska mo�nosti ich vyu�itia

pri finanènom riadení podniku,
c) aktívne vyu�íva� výpoètovú techniku v organizaènej, riadiacej práci a pri vedení rôznej agendy,
d) písa� na stroji desa�prstovou hmatovou metódou a pou�íva� pri vybavovaní agendy prostriedky �tandardnej kan-

celárskej techniky,
e) pod¾a noriem, vecne, �tylisticky, gramaticky a formálne správne upravi� písomnosti,
f) uplatòova� techniky spoloèenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku a komunikácie s obchodnými, ban-

kovými a ïal�ími partnermi vrátane zahranièných,
g) aplikova� princípy marketingu v riadiacom procese,
h) kultivovane komunikova� v písomnom i ústnom styku,
i) hospodárne a ekologicky vyu�íva� pracovné prostriedky so snahou dosiahnu� efektívny ekonomický výsledok,
j) organizova� prácu, riadi� men�í kolektív pracovníkov a koordinova� prácu v tíme,
k) aplikova� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.



Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, evidenèné dokumenty v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

obchod

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) vytvori� podnikate¾ský zámer a jednoduchý plán podnikania malého podniku,
b) aplikova� podstatu a princípy finanèného hospodárenia a vykonáva� rozbor finanèného hospodárenia,
c) vyu�íva� jednoduché a podvojné úètovníctvo, vyhodnoti� získané informácie z h¾adiska mo�nosti ich vyu�itia pri fi-

nanènom riadení obchodného podniku,
d) aktívne vyu�íva� výpoètovú techniku v organizaènej, riadiacej práci a pri vedení rôznej agendy,
e) písa� na stroji desa�prstovou hmatovou metódou a pri vybavovaní agendy pou�íva� prostriedky �tandardnej kan-

celárskej techniky,
f) pod¾a noriem, vecne, �tylisticky, gramaticky a formálne správne upravi� písomnosti,
g) zabezpeèova� predajné a propagaèné akcie,
h) pou�íva� profesijnú etiku,
i) pou�íva� techniku spoloèenskej komunikácie, komunikácie na pracovisku a komunikácie s obchodnými, banko-

vými a ïal�ími partnermi vrátane zahranièných,
j) uplatòova� estetické h¾adiská,
k) organizova� prácu, riadi� men�í kolektív pracovníkov, koordinova� prácu v tíme,
l) aplikova� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, dokumenty evidenèného charakteru v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

slu�by

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) aplikova� nároèné technologické postupy pou�ívané v odbore,
b) pou�íva� výpoètovú techniku na be�nej u�ívate¾skej úrovni,
c) ovláda� administratívne èinnosti súvisiace s prevádzkou firmy,
d) samostatne a s vy��ím stupòom zodpovednosti rozhodova�, organizova� prácu na pracovisku a riadi� men�í kolek-

tív pracovníkov,
e) uplatòova� poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci

a ochrany �ivotného prostredia,
f) poskytova� odborné poradenské slu�by v odbore,
g) uplatòova� estetické princípy pracovného prostredia,
h) uplatni� zásady správneho skladovania a manipulácie s tovarom.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.



Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, evidenèné dokumenty v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

spoloèné stravovanie a cestovný ruch

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) ovláda� základy jednoduchého a podvojného úètovníctva,
b) pou�íva� výpoètovú techniku na be�nej u�ívate¾skej úrovni,
c) ovláda� technologické postupy prípravy jedál a nápojov s vyu�ívaním poznatkov o technologických normách,
d) pou�íva� prostriedky z oblasti osobnej, prevádzkovej hygieny a bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
e) pou�íva� zásady správneho stolovania, techniky a pravidlá jednoduchej aj zlo�itej obsluhy a stolovania,
f) uplatòova� estetické princípy pracovného prostredia,
g) získava� a poskytova� informácie,
h) riadi� men�í pracovný kolektív a uplatòova� hlavné zásady organizácie práce na pracovisku,
i) aplikova� osvojené návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
j) uplatòova� administratívne èinnosti súvisiace s gastronomickou prevádzkou a uplatòova� normalizovanú úpravu

písomností,
k) uplatni� zásady správneho skladovania a manipulácie s potravinami, posúdi� vhodnos� ich pou�itia so zrete¾om

na zdravie èloveka,
l) efektívne vyu�íva� a o�etrova� gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok hotelov a zaria-

dení spoloèného stravovania,
m) aplikova� vedomosti z oblasti cestovného ruchu v priamom kontakte s klientmi.

Materiálne podmienky

Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, re�tauraèný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, poèítaè s nutným apli-
kaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlaèiareò, elektronické médiá.

Priestorové podmienky

Trieda, odborné uèebne, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Pracovný odev, �tatistické tabu¾ky, normatívy, odborná literatúra a èasopisy, právne predpisy, dátové súbory na
elektronických nosièoch, evidenèné dokumenty v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

68 Právne vedy

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) uplatni� v práci s klientmi rôznych vekových kategórií vedomosti zo psychológie a pedagogiky,
b) dodr�iava� etiku sociálnej práce,
c) aplikova� základné formy a metódy sociálnej práce,
d) uplatòova� vedomosti zo zdravovedy v starostlivosti o svoje zdravie, ako aj o zdravie klienta,
e) vedie� taktne a kultivovane komunikova� s klientmi, uplatòova� v práci empatiu, toleranciu, takt, ochotu, asertivi-

tu,
f) aplikova� základnú orientáciu v �peciálnej pedagogike na komplexnú starostlivos� o ¾udí so �peciálnymi potreba-

mi,
g) pracova� samostatne aj v tíme, spolupracova� s kolegami aj ostatnými odborníkmi,
h) poskytnú� základnú prvú pomoc pri ochorení, poranení,
i) uplatòova� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
j) pracova� s odbornou literatúrou a inými zdrojmi informácií,
k) vyu�íva� prostriedky kancelárskej a výpoètovej techniky, spracúva� a vies� príslu�nú úradnú dokumentáciu.

Materiálne podmienky

Prístroje, pomôcky, nástroje, materiály, �peciálne zariadenia.

Priestorové podmienky

Trieda; nie sú potrebné �peciálne uèebne a priestory.



Pomôcky

Odborná literatúra, periodiká, internet, právne normy, tabu¾ky, kalkulaèka.

72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) uplatòova� právne normy, �tandardy a pravidlá z oblasti kni�niènej a informaènej èinnosti,
b) aplikova� spôsoby a metódy akvizície, spracovania, uchovávania a ochrany informaèných prameòov,
c) vykonáva� analýzu informaèných potrieb jednotlivých kategórií pou�ívate¾ov informácií,
d) aplikova� postupy budovania, spracovania a sprístupòovania kni�nièných a informaèných fondov,
e) uplatòova� metódy a postupy informaèného prieskumu,
f) aplikova� informaèné a komunikaèné technológie pri spracovaní a sprístupòovaní údajov,
g) ovláda� administratívne technológie,
h) dodr�iava� zásady profesijnej etiky,
i) ovláda� techniky sociálnej komunikácie, pestova� kultúru hovoreného aj písaného prejavu,
j) dodr�iava� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Poèítaè s nutným aplikaèným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, skener, tlaèiareò, elektronické mé-
diá.

Priestorové podmienky

Trieda s mo�nos�ou zatemnenia, uèebòa informatiky.

Pomôcky

Odborné monografie a periodiká, právne normy, dátové súbory na elektronických nosièoch, evidenèné dokumenty
v tlaèenej a elektronickej podobe, kalkulaèka.

75 Pedagogické vedy, 76 Uèite¾stvo

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) uplatni� zásady profesijnej etiky a dodr�iava� ich v praxi,
b) poskytnú� prvú pomoc pri úrazoch,
c) aplikova� metodiky èinností vo výchovno-vzdelávacom procese,
d) uplatòova� komunikatívne zruènosti v interpersonálnych vz�ahoch, správa� sa kultúrne, pestova� kultúru hovo-

reného a písaného prejavu,
e) pracova� v tíme, rie�i� ka�dodenné aj zá�a�ové situácie,
f) projektova�, realizova� a analyzova� vlastnú èinnos�, hodnoti� svoju prácu i prácu kolegov,
g) rýchle vyh¾adáva� informácie,
h) uplatòova� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce,
i) aplikova� získané vedomosti a spôsobilosti zo v�etkých predmetov v praxi.

Materiálne podmienky

Prístroje, pomôcky, nástroje, materiály, �peciálne zariadenia.

Priestorové podmienky

Trieda, pracovisko praxe.

Pomôcky

Uèebné pomôcky a didaktická technika.

82 Umenie, ú�itkové umenie a ruèná umeleckoremeselná výroba, 85 Umenie, ú�itkové umenie a ruèná ume-
leckoremeselná výroba

Cie¾ové po�iadavky

�iak vie
a) spracova� zadanú tému v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej

dokumentácie a tie� realizova� návrh v odbornej maturitnej práci,
b) vlastnú umeleckú tvorbu konfrontova� s poznatkami dejinných súvislostí a hmotnými dokladmi kultúry spoloè-



nosti v rámci dejín ú�itkovej tvorby, výtvarného, divadelného, kinematografického, hudobného, speváckeho a ta-
neèného umenia,

c) invenène prezentova� vlastný výtvarný, hudobný, spevácky, pohybový (taneèný) a javiskový prejav a obháji� samo-
statnú prácu,

d) pou�íva� odbornú terminológiu svojho odboru,
e) pracova� s poèítaèom tvorivo, najmä v oblasti poèítaèovej grafiky, multimediálnej tvorby,
f) ovláda� na patriènej úrovni zruènosti, techniky, technológie, ktoré umo�òujú vykonáva� jednotlivé postupy vý-

tvarnej, divadelnej, kinematografickej, audiovizuálnej, hudobnej alebo taneènej kreácie,
g) samostatne kona�, pohotovo rozhodova�, iniciatívne a operatívne rie�i� úlohy na pracovisku,
h) získa� potrebné informácie slú�iace na odborný rast,
i) dodr�iava� zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

Materiálne podmienky

Pomôcky, publikácie, materiály, �peciálne zariadenia.

Priestorové podmienky

Primerané priestory, koncertná sála alebo javisko, resp. dielòa na realizáciu maturitnej skú�ky.

Pomôcky

Odborná literatúra, dátové súbory na elektronických nosièoch.

22. DEJINY UMENIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, konkrétne
najmä v architektúre ako najmocnej�om nástroji ka�dej vlády v oblasti umenia. Obvykle sa v tejto èasti
otázky vy�aduje aj vysvetlenie základných znakov architektúry, jej najvýznamnej�ích predstavite¾ov
a ich diela. K úlohe patrí aj uèebná pomôcka. Ide najmä o obrazové materiály, prostredníctvom ktorých
�iak dokumentuje znaky daného obdobia (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej ko-
misie).

Úloha è. 2 � Úloha je obvykle zameraná na vysvetlenie a opísanie prevládajúcich druhov umenia v danom období
(najèastej�ie ide o ma¾bu a plastiku). K úlohe patrí aj uèebná pomôcka (obrazový materiál týkajúci sa
umeleckých predmetov z oblasti maliarstva a sochárstva). �iak prostredníctvom obrazového materiálu
opí�e základné znaky ma¾by a plastiky v danom období (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej
maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je obvykle zameraná na encyklopedické vedomosti �iaka. Ide v nej o vymenovanie najvýznamnej-
�ích osobností a ich diel daného obdobia (prevláda forma monológu).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
10 % � 15 % periodizácia dejín umenia, základné rozdelenie umeleckých druhov, umenie praveku,
10 % � 15 % staroveké umenie,
10 % � 15 % stredoveké umenie,
15 % � 35 % umenie novoveku,
20 % � 30 % umenie 20. storoèia.

Zastúpenie uvedených jednotlivých èastí uèiva v súbore v�etkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:
pribli�ne 90 % svetové dejiny umenia,
pribli�ne 10 % národné dejiny umenia.

V�eobecné pomôcky

Dejiny umenia, Pijoan 1 � 10

Uèebnica Dejiny umenia pre stredné �koly

Uèebnica Estetická výchova pre stredné �koly

Hodnotenie
a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z dejín umenia bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpove-

dí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 3 : 4 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec



z
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

23. DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � �iak teoreticky opí�e presne urèený pojem, vz�ah súvisiaci s danou témou. Pod¾a povahy úlohy mô�e
�iak pou�íva� uèebnú pomôcku (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � �iak rie�i konkrétnu úlohu, v ktorej aplikuje získané teoretické vedomosti z urèitých tematických celkov
a pri rie�ení úlohy pracuje s rysovacími pomôckami (prevláda samostatná práca, v ktorej sa hodnotí aj
technické rie�enie úlohy).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
5 % � 10 % základné pojmy zo stereometrie,
5 % � 10 % základné pojmy pri premietaní a druhy zobrazovaní,

30 % � 50 % kolmé premietanie na dve priemetne,
10 % � 20 % kolmá axonometria,
10 % � 20 % kolmé premietanie na jednu priemetòu,
5 % � 10 % stredové premietanie,
5 % � 10 % poèítaèová grafika.

V�eobecné pomôcky

Modely geometrických telies
Rysovacie potreby (ceruzka, kru�idlo, lineárne pravítko, trojuholník s ryskou, guma)
Papier na rysovanie
PC

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotenie úlohy è. 1 predstavuje známka z

1
.

c) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa:
1. samostatné rie�enie úlohy predstavuje známka z

2
,

2. technické rie�enie úlohy predstavuje známka z
3
,

prièom váha hodnotenia tejto úlohy je v pomere 2 : 1.
d) Hodnotením maturitnej skú�ky z deskriptívnej geometrie bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer zná-

mok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
e) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

24. EKOLÓGIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na reprodukciu základných teoretických vedomostí, preh¾ad a orientáciu v proble-
matike (prevláda forma monológu).



Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, najmä s dôrazom na otázky zdravia
èloveka, ekologickú a environmentálnu problematiku (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej ma-
turitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
2 % � 3 % ekológia ako vedná disciplína,
4 % � 6 % vz�ahy medzi organizmami a prostredím,
4 % � 6 % populácia,
4 % � 6 % biologické spoloèenstvo,
8 % � 12 % ekosystémy,
8 % � 12 % lesný ekosystém,
8 % � 12 % lúèny ekosystém,
8 % � 12 % po¾ný ekosystém,
8 % � 12 % vodný ekosystém,
7 % � 10 % ochrana prírody,

15 % � 22 % prostredie èloveka a jeho zdravie,
4 % � 7 % ekológia, etológia.

V�eobecné pomôcky
Èervené knihy ohrozených druhov
Atlas chránených rastlín
Atlas chránených �ivoèíchov
Agenda 21
Trvalo udr�ate¾ný rozvoj
Zelená budúcnos�
Ekologické znaèky
Mapy chránených oblastí Slovenska
Publikácie o národných parkoch
Zákon o ochrane prírody
Ministerstvo �ivotného prostredia �Správa o stave �ivotného prostredia Slovenskej republiky�

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z ekológie bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na

jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

25. EKONOMIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. �iak má preukáza� znalos� pojmového aparátu a uvies�
súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, ekonomický jav alebo proces, znalosti kto-
rého má �iak odpoveïou preukáza� (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. �iak v tejto úlohe preuká�e schopnos� aplikova� získané po-
znatky z ekonómie a ekonomiky v praktickom �ivote. Posúdi a zvá�i rôzne alternatívy rie�enia ekonomic-
kých problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich rie�eniu. V úlohe sa presne definujú po�iadavky
na �iakovu odpoveï, napr. zaradi� do sociálnych a politických súvislostí ekonomické problémy, urèi�
dôsledky jedného alebo viacerých ekonomických javov èi procesov, analyzova� príèiny, porovna� rôzne
názory na daný problém, èi zdôvodni� vlastný názor (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej matu-
ritnej komisie).



Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
10 % � 15 % historická podmienenos� ekonomiky,
10 % � 15 % trhový mechanizmus a jeho pôsobenie,
10 % � 15 % trh výrobných èinite¾ov,
10 % � 15 % organizácia a formy podnikania,
10 % � 15 % makroekonomické pojmy a vz�ahy,
10 % � 15 % peniaze a bankový systém,
10 % � 15 % ekonomická úloha �tátu,
10 % � 15 % svetové hospodárstvo.

V�eobecné pomôcky
Obchodný zákonník
Zákon o �ivnostenskom podnikaní
Zákon o Národnej banke Slovenska
Obèiansky zákonník
Ekonomický slovník

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z ekonomiky bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí

na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec
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prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
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je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

26. ESTETIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. �iak má preukáza� znalos� pojmového aparátu a uvies�
súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, estetický jav alebo proces, znalosti ktoré-
ho má �iak odpoveïou preukáza� (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. �iak v tejto úlohe preuká�e orientáciu v zadanej úlohe, cha-
rakterizuje základné znaky zvoleného druhu umenia, osobností a ich diel. Ako názornú pomôcku a ar-
gument pou�íva odbornú literatúru, hudobné uká�ky, no najmä archív vlastných prác. Sú to kópie ty-
pických pamiatok architektúry, sochárstva, maliarstva, eseje a úvahy, pokusy o scenár, divadelný
výstup, remeslo èi dizajn, testy na estetický vnem a vlastná tvorba. �iak je pripravený na dialóg s èlenmi
predmetovej maturitnej komisie a doká�e zdôvodni� vlastné názory a estetický súd.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
5 % � 10 % problematika estetiky a estetickej výchovy,
5 % � 10 % ú�itkové umenie,
5 % � 10 % populárne a zábavné �ánre,

10 % � 15 % estetika architektúry,
10 % � 15 % estetika sochárstva,
10 % � 15 % estetika maliarstva,
2 % � 5 % estetika hudby,

10 % � 15 % estetika fotografie a filmu,
2 % � 5 % estetika divadla,
2 % � 5 % estetika tanca a baletu,
2 % � 5 % estetika ¾udového umenia a insity.
2 % � 5 % galérie a múzeá.



V�eobecné pomôcky

Dejiny výtvarných umení a ostatných druhov umenia
Monografie umelcov
Hudobné uká�ky
Bulletiny, katalógy, poh¾adnice, fotografie

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z estetiky bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na

jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

27. EVANJELICKÉ A. V. NÁBO�ENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèená a definovaná pravda, his-
torický jav, o ktorých má �iak preukáza� svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom �ivote. �iak v nej
má zauja� stanovisko k danej problematike a podlo�i� ho uèením cirkvi, vie sa vyjadrova� k aktuálnym
otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
30 % � 40 % èlovek h¾adá Boha, Boh h¾adá èloveka,
30 % � 40 % �ivot v spoloèenstve,
20 % � 30 % �ivot èloveka ako odpoveï na lásku Boha k nám.

V�eobecné pomôcky
Biblia
Biblický slovník
Symbolické knihy
Evanjelický spevník
Mapy, atlasy, obrazový materiál, uká�ky textov, kartoteèné lístky (�kola si pripraví sama).

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z evanjelického a. v. nábo�enstva bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer

známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.



28. KRES�ANSKÁ ETIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený etický problém, historic-
ký jav, stanovisko cirkvi, o ktorých má �iak preukáza� vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná viac na aplikáciu problému, javu, stanoviska v praktickom �ivote. �iak vie zauja� sta-
novisko k problému a podlo�i� ho uèením cirkvi, vie sa vyjadrova� k aktuálnym otázkam z tejto oblasti
(prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
10 % � 15 % základné pojmy a princípy etiky a morálky,
5 % � 10 % základná orientácia vo svetových nábo�enstvách,
5 % � 10 % nebezpeèenstvo a prevencia drogovej závislosti,
5 % � 10 % vz�ah mu�a a �eny, základy sexuálnej etiky,

10 % � 20 % rodina, jej význam a úlohy v spoloènosti,
10 % � 20 % preh¾ad hlavných etických smerov v dejinách,
5 % � 15 % základné princípy sociálnej etiky,

10 % � 20 % �peciálne etické problémy súèasnosti.

V�eobecné pomôcky
Sväté Písmo
Dokumenty katolíckej cirkvi
Uká�ky textov k rôznym etickým otázkam, etické diela filozofov

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z kres�anskej etiky bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z od-

povedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

29. LATINÈINA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na preèítanie a preklad súvislého jednoduch�ieho textu v rozsahu 3 � 8 viet (pod¾a
ob�a�nosti). Pod textom odporúèame uvies� neznáme slovíèka, ktoré nie sú v slovnej zásobe, ktorú �iak
�tudoval. �iak má vysvetli� urèené gramatické a syntaktické javy v texte (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na vysvetlenie významu 2 � 3 cudzích slov a ich odvodenie, poukázanie na výskyt
v inom cudzom jazyku. �iak v tejto úlohe preuká�e schopnos� prelo�i� a vysvetli� význam �ivých latin-
ských slov (prevláda forma monológu).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na prezentáciu základných informácií z jedného tematického okruhu (prevláda for-
ma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

V�eobecné pomôcky
Latinsko-slovenský slovník
�kolský atlas dejín
Latinské texty

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z latinèiny bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na

jednotlivé úlohy maturitného zadania.



c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 5 : 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅5 2 3

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

30. PRÁVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. �iak má preukáza� znalos� pojmového aparátu a uvies�
súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, znalosti ktorého má �iak
odpoveïou preukáza� (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na analýzu vybraných úloh a zodpovedanie podotázok via�ucich sa na text. �iak v tej-
to úlohe preuká�e schopnos� aplikova� získané poznatky z práva v praktickom �ivote. Posúdi a zvá�i rôz-
ne alternatívy rie�enia právnických problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich rie�eniu (prevlá-
da forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
2 % � 5 % právo a jeho úloha v spoloènosti,
5 % � 10 % právny systém,
2 % � 5 % odvetvia práva,
5 % � 10 % rodinné právo,
5 % � 10 % obèianske právo,
2 % � 5 % obchodné právo,
5 % � 10 % trestné právo,

10 % � 20 % pracovné právo,
10 % � 20 % finanèné právo,
5 % � 10 % právo �ivotného prostredia,

20 % � 30 % správne právo,
2 % � 5 % medzinárodné právo.

V�eobecné pomôcky
Ústava SR
Obèiansky zákonník
Obèiansky súdny poriadok
Obchodný zákonník
Trestný zákon
Zákonník práce
Colný zákon
Zákon o pois�ovníctve

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z práva bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na

jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.



31. PSYCHOLÓGIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený pojem, fakt, definícia, jav ale-
bo proces, o ktorom má �iak preukáza� svoje vedomosti, a je urèená uèebná pomôcka i spôsob práce
s òou, napr. schéma, mapa a opis, ilustrácia (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, èo sa od �iaka oèakáva, napr. kla-
sifikova� javy, udalosti, porovna� dva alebo viac javov alebo procesov, urèi� príèiny alebo dôsledky jedné-
ho alebo viacerých javov èi procesov a pod. K úlohe je urèená aj uèebná pomôcka (schéma, piktogram,
mapa, literárny prameò, graf, karikatúra a pod.) a opis, èo má �iak urobi� (prevláda forma dialógu s èlen-
mi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
20 % � 40 % v�eobecná psychológia,
30 % � 50 % psychológia osobnosti,
20 % � 40 % sociálna psychológia.

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky zo psychológie bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpove-

dí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

32. REFORMOVANÉ NÁBO�ENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèená a definovaná pravda, historic-
ký jav, biblický príbeh, osobnos� alebo uèenie, o ktorých má �iak preukáza� svoje vedomosti (prevláda
forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. �iak vykoná analýzu danej problematiky na základe uèenia
Písma Svätého a symbolických kníh a aplikuje ju v kontexte súèasnosti a dejín cirkví (prevláda forma
dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
30 % � 40 % Bo�í plán spásy v Písme Svätom,
30 % � 40 % dejiny cirkvi,
20 % � 30 % reformovaná dogmatika a etika.

V�eobecné pomôcky
Biblia
Biblický slovník
Symbolické knihy
Spevník Reformovanej kres�anskej cirkvi
Mapy, atlasy, obrazový materiál

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z reformovaného nábo�enstva bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer

známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec



z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

33. RÍMSKOKATOLÍCKE A GRÉCKOKATOLÍCKE NÁBO�ENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèená a definovaná pravda, his-
torický jav, o ktorých má �iak preukáza� svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom �ivote. �iak v nej
má zauja� stanovisko k danej problematike a podlo�i� ho uèením cirkvi, vie sa vyjadrova� k aktuálnym
otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
20 % � 30 % èlovek h¾adá Boha, Boh h¾adá èloveka,
20 % � 30 % �ivot v spoloèenstve,
20 % � 30 % �ivot èloveka ako odpoveï na lásku Boha k nám,
20 % � 30 % Boh má pre èloveka svoj plán.

V�eobecné pomôcky
Sväté Písmo
Mapy, atlasy, obrazový materiál, uká�ky textov, èitate¾ský denník, zoznam preèítanej literatúry, kartoteèné lístky
(�kola si pripraví sama).

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho nábo�enstva bude známka, ktorá vznik-

ne ako vá�ený priemer známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 1 : 2. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅1 2

3
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

34. STRETNUTIA S ¼UDOVOU KULTÚROU

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, architektú-
re, maliarstve, sochárstve, umeleckých remeslách, teórii výtvarného umenia, technike. K úlohe patrí
uèebná pomôcka � obrazová príloha (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov, technologických postupov v ¾udovej kultúre � po-
rovnanie, opis chronológie vývoja, reprodukovanie základných pojmov a definícií. K úlohe je urèená
uèebná pomôcka � obrazová príloha, výrobky ¾udovej kultúry, ktorými �iak dokumentuje znaky daného
remesla, technológie atï. (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Úloha je zameraná na analýzu a rozbor vybratých umeleckých uká�ok, na encyklopedické vedomosti
�iaka. Ide o schopnos� �iaka porovna� a zaradi� uká�ky do jednotlivých smerov a slohov (prevláda forma
monológu).



Zastúpenie uvedených jednotlivých èastí uèiva v súbore v�etkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:
50 % ¾udová kultúra,
50 % dejiny umenia a umeleckoremeselná práca.

V�eobecné pomôcky
Obrazové prílohy
Výrobky ¾udovej kultúry

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky zo stretnutia s ¾udovou kultúrou bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer

známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 3 : 4 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z z= ⋅ + ⋅ + ⋅3 4 3

10
1 2 3 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 25 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

35. �PORTOVÝ MANA�MENT

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený pojem, fakt, definícia, histo-
rický jav alebo proces, o ktorom má �iak preukáza� svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe �iak prezentuje vlastné argumentaèné schopnosti pri
rie�ení problematiky, ako aj potrebnú aplikaènú asociáciu z poh¾adu ni��ieho riadiaceho pracovníka
v �porte (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie uvedených jednotlivých èastí uèiva v súbore v�etkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

30 % oblas� �portového mana�mentu sa zaoberá definovaním �portového mana�mentu, aplikáciou východísk,
princípov a zákonitostí mana�mentu na �port a ekonomickou charakteristikou �portu; poskytuje orientáciu
v terminológii a formuluje základné východiská �portového mana�mentu,

30 % riadením zdrojov v �porte sa rie�ia otázky identifikácie, rozvoja a akumulácie zdrojov v �portovom mana�-
mente; vychádza sa z analýzy �portového priemyslu a z jeho vnútorných i vonkaj�ích zdrojov,

40 % �portový marketing definuje trh v �porte a úlohu marketingu; zaoberá sa vyu�ívaním marketingových me-
chanizmov v �porte; vychádza predov�etkým z poznatkov, ktoré �iaci získali v predmete ekonomika (kapitola
Marketing) a vysvet¾uje ich aplikáciu v �porte; zároveò dopåòa poznatky o �peciálne marketingové èinnosti
viazané na oblas� �portu.

V�eobecné pomôcky
Atlas svetových a domácich dejín
Olympijská charta a stanovy Slovenského olympijského výboru
Anatomické obrazy
Pedagogická dokumentácia �portového tréningu
Encyklopédia telesnej výchovy a �portu
Dokumentácia �portových marketingových projektov

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky zo �portového mana�mentu bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer zná-

mok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.



Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

36. ZÁKLADY �PORTOVEJ PRÍPRAVY

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne urèený pojem, fakt, definícia, histo-
rický jav alebo proces, o ktorom má �iak preukáza� svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe �iak prezentuje vlastné argumentaèné schopnosti pri
rie�ení problematiky, ako aj potrebnú aplikaènú asociáciu z poh¾adu úèastníka �portového a tréningo-
vého procesu (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie uvedených jednotlivých èastí uèiva v súbore v�etkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

30 % teória telesnej kultúry a prierezových vedných odborov (dejiny, anatómia, biochémia, biomechanika, psy-
chológia, pedagogika...),

70 % teória a didaktika �portového tréningu.

V�eobecné pomôcky
Atlas svetových a domácich dejín
Olympijská charta a stanovy Slovenského olympijského výboru
Anatomické obrazy
Pedagogická dokumentácia �portového tréningu
Testovacie batérie tréningového procesu
Testovacie batérie lekársko-pedagogických sledovaní

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky zo základov �portovej prípravy bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer

známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.

37. MUZIKÁL

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie historickej i teoretickej oblasti divadla, hudby a tanca.
�iak má preukáza� znalos� pojmového aparátu a uvies� súvislosti. V úlohe je stanovený pojem, fakt, de-
finícia, umelecký jav alebo proces, ktorého znalos� �iak má v odpovedi preukáza� (prevláda forma mono-
lógu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. �iak v tejto úlohe preuká�e orientáciu v zadanej úlohe, cha-
rakterizuje základné znaky herectva, spevu a tanca. Ako názornú pomôcku pou�íva odbornú literatúru,
hudobné uká�ky, divadelný výstup, pokusy o vlastnú tvorbu. �iak je pripravený na dialóg s èlenmi pred-
metovej maturitnej komisie a doká�e zdôvodni� vlastné názory a svoj umelecký prejav.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

34 % herectvo (dejiny divadla, teória hereckej tvorby, reèový prejav � technika reèi, divadelný výstup),
33 % spev (hudobná história, hudobná teória, intonácia a rytmus, spevácka technika, hudobná uká�ka),
33 % tanec (dejiny tanca a teória klasického tanca, d�ezového a moderného tanca, ¾udového tanca, stepu, taneèná

uká�ka).



V�eobecné pomôcky
Bulletiny, katalógy, fotografie
Obrazové prílohy
Hudobné uká�ky
Divadelné rekvizity

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z muzikálu bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí

na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
1

je známka za úlohu è. 1, z
2

za úlohu è. 2.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Trvanie skú�ky: 30 minút.

Èas na prípravu: 30 minút.

38. LITERÁRNA TVORBA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Úloha je zameraná na teoretické vedomosti z prozódie, verzológie a ich aplikovanie v praxi. V úlohe je
presne stanovený pojem, fakt, definícia, proces, ktorých znalosti má �iak v odpovedi preukáza� (prevlá-
da forma monológu).

Úloha è. 2 � Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov z rétoriky. �iak má obháji� svoju ma-
turitnú prácu, ktorej �a�isko tvorí literárna komparácia (obdobia, smery, autori, diela, postavy...) a vy-
u�i� prvky reèníckeho �týlu. V ïal�ej èasti �iak odpovedá na otázky èlenov komisie, ktoré sa týkajú prá-
ce. Ako názornú pomôcku pou�íva svoju maturitnú prácu, archívne materiály, zvukové nahrávky
a videonahrávky (prevláda forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
10 % � 15 % literárne dielo ako ideovo-estetická �truktúra,
15 % � 20 % ver�, rytmus, rým, strofa,
20 % � 25 % lyrika,
20 % � 25 % epika,
15 % � 20 % dráma.

V�eobecné pomôcky
Literárne rukoväte
Literárne slovníky
Literárne lexikóny
Odborné literárne èasopisy

Hodnotenie

a) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
b) Hodnotením maturitnej skú�ky z muzikálu bude známka, ktorá vznikne ako vá�ený priemer známok z odpovedí

na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 2 : 3. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z= ⋅ + ⋅4 6

10
1 2 ,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
1

je známka za úlohu è. 1, z
2

za úlohu è. 2.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Trvanie skú�ky: 20 minút.
Èas na prípravu: 20 minút.



39. PO¼SKÝ JAZYK

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)
�iak opí�e predlo�ený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komi-
sia hodnotí súvislos� opisu predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne
jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni �iaka (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore s èlenmi predmetovej maturitnej
komisie, ktorá vedie rozhovor pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturit-
né komisie. Komisia hodnotí, ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argu-
mentova� k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s èlenmi pred-
metovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor).
�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém. Komi-
sia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových prostriedkov (prevláda forma
dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

V�eobecné pomôcky
Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostat-
ných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zlo�ky je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru sa pou�íva vzorec

z
z z z= + ⋅ +1 2 32
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,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím obrázky nahradi� slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèova-
com jazyku; grafy, schémy vynecha�.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.

Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.

40. CHORVÁTSKY JAZYK

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha è. 1 � Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). �iak opí�e predlo�ený obrázok



a nachádza súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislos� opisu
predlo�eného podnetu, lineárnos� (postupnos�) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpo-
vedajúce danej úrovni �iaka (prevláda forma monológu).

Úloha è. 2 � Úlohou �iaka je zauja� stanovisko k téme a odôvodni� ho v rozhovore s èlenmi predmetovej maturitnej
komisie, ktorí vedú rozhovor pod¾a zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturit-
né komisie. Komisia hodnotí, ako �iak doká�e zdôvodni� a vysvetli� svoje názory na danú tému a argu-
mentova� k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s èlenmi pred-
metovej maturitnej komisie).

Úloha è. 3 � Situaèná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné �koly a stredné odborné uèili�tia aj rôz-
ne modelové situácie zoh¾adòujúce príslu�ný �tudijný odbor).
�iak dostane za úlohu vyrie�i� konkrétnu situáciu z ka�dodenného �ivota v okruhu daných tém. Komi-
sia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnos� pou�itia jazykových prostriedkov (prevláda forma
dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie).

V�eobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, pou�ívanie gramatických �truktúr, stupeò jazykovej pohotovosti,
obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnos� odpovede, �truktúru � zaèiatok, vedenie
a ukonèenie rozhovoru.

c) Ka�dá úloha maturitného zadania sa hodnotí známkou 1 � 5.
d) Hodnotenie úlohy è. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranos�,
2. jazyková správnos�.

e) Hodnotenie úlohy è. 2 sa skladá zo �iestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. plynulos� vyjadrovania,
2. výslovnos� a intonácia,
3. obsah � nároènos� spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnos�.

f) Hodnotenie úlohy è. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa
1. obsahová a jazyková správnos�,
2. pohotovos� vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 1 : 2 : 1. Pri výpoète vá�eného priemeru pre základnú úro-
veò sa pou�íva vzorec

z
z z z= + ⋅ +1 2 32

4
,

prièom z je po zaokrúhlení výsledná známka a z
i
je známka za úlohu è. i.

Úpravy pre �iakov so �peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Úloha è. 1 � Pre �iakov so zrakovým postihnutím obrázky nahradi� slovným opisom príslu�nej situácie vo vyuèova-
com jazyku; grafy, schémy vynecha�.
U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí jazyková správnos�.

Úloha è. 2 � U �iakov so sluchovým postihnutím sa nehodnotí výslovnos�, intonácia a gramatická presnos�.

Trvanie skú�ky: 30 minút.
Èas na prípravu: 30 minút.�.


