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1. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová  
maturitné zadania, ukážky, analýza, cieľové požiadavky 

 

Téma stretnutia: 

 

Aktualizácia maturitných zadaní podľa cieľových požiadaviek 
Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov predstavujú základný dokument pre maturitnú 
skúšku. 

Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek č. 2019/2049:2-A1020 s platnosťou od 1. septembra 

2019 obsahuje podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, 

ktoré boli s účinnosťou do 1.9.2019 súčasťou znenia vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia 
na stredných školách v znení neskorších predpisov, avšak od 1.9.2019 už nie sú v novom znení danej 

vyhlášky. Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek sa týka všetkých žiakov, ktorí ukončujú 

stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, vrátane žiakov posledných ročníkov študijných odborov 
stredných škôl v školskom roku 2019/2020. 

Cieľové požiadavky boli vypracované v súlade so zákonom č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 72 – § 93) a vyhláškou č. 
318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Cieľové 

požiadavky sú platné pre všetky typy stredných škôl.  

Cieľové požiadavky predstavujú výstupný výkonový štandard, ktorý by mal žiak preukázať na konci 

štúdia v rámci maturitnej skúšky. 
Výstupné výkony sú stanovené prierezovo pre jazykovú aj literárnu zložku a sú definované v rámci 

cieľových kompetencií. Cieľové kompetencie: - pamäťové, klasifikačné a aplikačné; - čítanie s 

porozumením; - analytické, syntetické a interpretačné; - kritické myslenie; - písanie; - hovorenie. 
Členovia klubu sa na stretnutí venovali analýze maturitných zadaní z jednotlivých predmetov. 

Členky predmetovej komisie SJL počas polroka vypracovávali nové maturitné zadania, ktoré spĺňajú 

cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Na stretnutí klubu vytvorené 
maturitné zadania ešte raz rozanalyzovali a spoločne pracovali s ukážkami určenými k jednotlivým 

zadaniam. Na stretnutí klubu sme sa venovali aj prehodnoteniu maturitných zadaní z predmetov AJ, NJ 

a RJ. Všetky maturitné zadania 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. Členovia 

klubu zhodnotili, že maturitné zadania sú spracované komplexne a sú pripravené na schválenie. 
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2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Otvorenie 

2. Cieľové požiadavky na maturantov – charakteristika 

3. Analýza maturitných zadaní 
4. Práca s ukážkami 

5. Záver 

 
 

 

 
 

 

 

  
 



 

 

 

3. Závery a odporúčania: 
 

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

na maturantov. Dôležité je pravidelne sledovať zmeny v legislatíve a v cieľových požiadavkách. Je 
vhodné, aby zadania boli každoročne aktualizované. U žiakov je dôležité rozvíjať cieľové kompetencie: - 

pamäťové, klasifikačné a aplikačné;  analytické, syntetické a interpretačné. Taktiež je potrebné rozvíjať 

kritické myslenie, písanie i  hovorenie. 
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