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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Maturitné zadania zo slovenského jazyka 

 

Kľúčové slová – cieľové požiadavky zo slovenského jazyka a literatúry,  výkonový a obsahový 

vzdelávací štandard 

 

Krátka anotácia –    Maturitná skúška zo slovenského jazyka od roku 2007/2008 pozostáva 

z troch častí: EČ MS, PFIČ MS a  ÚFIČ MS.  

Ústnu časť písomnej formy MS je ústna odpoveď žiaka pred 3-člennou maturitnou komisiou, 

žiak si žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna forma MS je verejná. 

Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových 

požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky. 

Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických 

okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky. 

Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky 

pozostávajúcej z prípravy a odpovede. 

Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná 

predmetová komisia. Maturitné zadania sa nezverejňujú. Minimálny počet maturitných 

zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej 

predmetovej maturitnej komisii v tej istej škole. 

Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. 



Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v škole k dispozícii 

počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. 

Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným 

maturitným zadaním. 

Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom predmete 

maturitnej skúšky. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej 

učebnej pomôcky. 

Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas 

s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a 

využíval pri tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú 

skúšku. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety 

reagovať plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok. 

     Členovia predmetovej komisie  našej školy počas tohto obdobia viackrát pozmenili 

maturitné zadania, pretože sa menili a inovovali cieľové požiadavky zo slovenského jazyka 

a literatúry. K úpravám zadaní často dochádza aj preto, lebo úroveň vedomostí u žiakov 

rapídne klesá. Viacerí kolegovia absolvovali metodické semináre, ktoré organizovalo MPC 

Prešov, no musíme skonštatovať, že ani tieto stretnutia pedagógov nepriniesli jasné 

a zrozumiteľné informácie, ako majú vyzerať vzorové  maturitné zadania.  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Charakteristika   MS zo SJL 

2. Charakteristika ÚFIČ MS 

3. Maturitné zadania 

4. Diskusia 

5. Záver 

13. Závery a odporúčania: 

• S kolegami sme opätovne prešli naše maturitné zadania  a skonštatovali, že 

obsahujú úlohy , ktoré zodpovedajú cieľovým požiadavkám a sú v súlade  

dokumentom ISCED 3  

• Tvorba a inovácia MZ je v kompetencii školských predmetových komisií, preto 

k úprave zadaní budeme pristupovať zakaždým, keď sa zmenia cieľové požiadavky 

na MS zo slovenského jazyka, prípadne ak sa s kolegami v PK SJL zhodneme na tom, 

že je už potrebné inovovať tieto zadania. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 28.2.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

Téma seminára:   Maturitná skúška zo slovenského jazyka 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura      - 

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 


