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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Na tomto stretnutí sme vychádzali z výsledkov predchádzajúceho stretnutia zo dňa 08.02.2021, 

ktorého témou bola Komparácia a aktualizácia maturitných zadaní podľa cieľových požiadaviek, 

aktuálnych potrieb a výsledkov meraní PISA. Predchádzajúce stretnutie bolo zamerané na 

oboznámenie sa s potrebnými dokumentami a výbere maturitných zadaní, ktoré bude potrebné 

upraviť. V priebehu tohto stretnutia sme následne vybrané maturitné zadania postupne upravovali. 

Pracovali sme v troch skupinách, kde každá skupina mala 4 maturitné témy na prepracovanie, tak aby 

boli v súlade s prijatými odporúčaniami z predchádzajúceho stretnutia. Na konci stretnutia sme 

aktualizované zmeny odsúhlasili. 

  

Kľúčové slová: Maturitné zadania úroveň B1 (Ha Prešov), obrázková časť (picture input), samostatná 

ústna odpoveď (long sustained talk), rolová hra/ simulácia (role-play/ simulation)  

http://www.hapresov.edu.sk/web/akcie/stranka/klub-anglickeho-jazyka/
http://www.hapresov.edu.sk/web/akcie/stranka/klub-anglickeho-jazyka/


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

 

Hlavné body a témy stretnutia: 

 

1. Zhrnutie prijatých odporúčaní zo stretnutia z 08.02.2021 

 

2. Práca v 3 skupinách na úprave maturitných zadaní k maturitným témam: 

Skupina A – Masmédia, Vzory a ideály, Multikultúrna spoločnosť, Vzdelávanie 

Skupina B – Zamestnanie, Človek a príroda, Veda a technika, Mladí ľudia a ich svet 

Skupina C – Komunikácia a jazyky, Cestovanie, Voľný čas a životný štýl, Ľudské telo a 

zdravie 

 

3. Odsúhlasenie aktualizovaných maturitných zadaní 

 

Zhrnutie: 

 

Jednotlivý vyučujúci pracovali v skupinách na úprave obsahu maturitných zadaní. Konkrétne úpravy 

sme uskutočnili v nasledujúcich častiach maturitných zadaní: v téme Masmédia sme pridali úlohy 

súvisiace s oblasťou kritického myslenia, úloha masmédií, hoax a dezinformácia, Vzory a ideály sme 

aktualizovali obrázkovú časť podľa aktuálnych vzorov správania, Multikultúrna spoločnosť sme 

aktualizovali obrázkovú časť a hlavnú časť, Vzdelávanie sme aktualizovali v hlavnej časti, pridali 

sme úlohu o rôznych formách vzdelávania, Zamestnanie – obrázková časť, Človek a príroda – 

obrázková časť a ochrana životného prostredia v hlavnej časti, Veda a technika – obrázková časť, 

Mladí ľudia a ich svet – hlavná časť a simulácia, Komunikácia a jazyka – simulácia/ role-play, 

Cestovanie – obrázková časť, Voľný čas a životný štýl – hlavná časť, Ľudské telo a zdravie – hlavná 

časť, simulácia/ role-play. Následne skupiny prezentovali uskutočnené zmeny pred všetkými, urobili 

sa prípadné úpravy, zväčša grafického charakteru. Na konci stretnutia sme dané zmeny odsúhlasili.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Odporúčame do budúcnosti naďalej sledovať dokumenty súvisiace s Cieľovými požiadavkami na 

vedomosti a zručnosti maturantov v cudzom jazyku, sledovať výsledky testovania PISA, prípadne 

ďalších iných dokumentov, ktoré by vo významnej miere mohli prispieť a ovplyvniť znenie 

maturitných zadaní, zohľadniť zmeny v obsahových štandardoch predmetu a sledovať aktuálne 

potreby trhu práce. Samozrejme, tak ako doteraz, každoročne urobiť v rámci zasadnutí predmetovej 

komisie revíziu Maturitných zadaní a uskutočniť potrebné zmeny.   
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