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11. Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová 

 

krátka anotácia 

cieľové požiadavky, maturitné zadania, ukážky textov, analýza 

 

Téma stretnutia:  

Aktualizácia maturitných zadaní podľa cieľových požiadaviek 

 
Členovia klubu sa na stretnutí venovali analýze maturitných zadaní z jednotlivých predmetov. 

Členky predmetovej komisie SJL počas minulého školského roka vypracovávali nové maturitné 

zadania, ktoré spĺňajú cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Na 

stretnutí klubu vytvorené maturitné zadania opäť rozanalyzovali a spoločne pracovali s ukážkami 

určenými k jednotlivým zadaniam.  

Na stretnutí klubu sme sa venovali aj prehodnoteniu maturitných zadaní z predmetov AJ a RJ. Všetky 

maturitné zadania určené pre Maturitu 2022 spĺňajú požadované kritéria. Zadania zo slovenského 

jazyka a literatúry  obsahujú 2 úlohy – jazykovú a literárnu. Každá úloha obsahuje aj prácu s ukážkou. 

V cudzom jazyku zadanie obsahuje 3 úlohy – a) opis obrázku alebo vizuálny podnet, b) hlavná téma, 

c) dialóg. Z anglického jazyka analyzovali členovia klubu aj maturitné zadania pre úroveň B2, ktoré 

boli v tomto školskom roku prepracované. Členovia klubu zhodnotili, že maturitné zadania sú 

spracované komplexne a sú pripravené na schválenie predsedami predmetových maturitných komisií.  

Členovia klubu sa zhodli, že pri hodnotení jednotlivých odpovedí žiakov na  ÚFIČ MS jednoznačne 

budú prihliadať na to, že títo žiaci takmer celý uplynulý školský rok sa vzdelávali dištančne. 

Na ďalšom zasadnutí klubu sa budú ešte detailnejšie venovať rozboru ukážok textov v jednotlivých 

zadaniach. 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


 

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

 

 

1. Otvorenie 

2. Analýza maturitných zadaní z predmetov SJL, AJ, RJ 

3. Diskusia, návrhy na úpravu 

4. Záver 
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom:  

 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že maturitné zadania sú vypracované v súlade s cieľovými 

požiadavkami na maturantov, v tomto školskom roku nie je potrebná zmena, či úprava maturitných 

zadaní.  Dôležité je však pravidelne sledovať zmeny v legislatíve a v cieľových požiadavkách. Je 

vhodné, aby zadania boli každoročne aktualizované. 
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