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11. Manažérske zhrnutie: 

 
 

Krátka anotácia:  

 

Maturita z cudzieho jazyka sa skladá z troch zložiek.  

1. externá časť maturitnej skúšky 

2. písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

3. ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

 

         Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámiť členov klubu s maturitnými zadaniami 

uvedenými v cieľových požiadavkách, na základe ktorých si vyučujúci jednotlivých cudzích 

jazykov budú môcť zostaviť portfólio úloh potrebných na vyučovacom procese a počas 

príprav na maturitnú skúšku.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 

Téma stretnutia:  

 

      Zostavenie portfólia úloh a zadaní súvisiacich s témami v maturitných zadaniach 

uvedených v cieľových požiadavkách.  

 

Hlavné body stretnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Oboznámenie členov s úlohami a témami v maturitných zadaniach uvedených 

v cieľových požiadavkách.  

3. Záver. 

 

     

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

      V predmetoch prvý cudzí jazyk a druhý cudzí jazyk sa rozvíjajú všeobecné a 

komunikačné jazykové kompetencie v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom 

pre jazyky. Tento dokument obsahuje cieľové požiadavky na komunikačné jazykové úrovne 

B1 aj B2. Pri požiadavkách špecifické pre komunikačnú úroveň B2  pritom platí, že 

komunikačná úroveň B2 zahŕňa aj všetky požiadavky z nižších komunikačných úrovní, to 

znamená aj požiadavky úrovne B1.  

       Tematické okruhy sú pre úroveň B1 a B2 rovnaké. Základom hodnotenia je rozsah 

slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová 

stránka prejavu a pod. Hodnotí sa vyjadrenie názoru a postoja, zaujatie stanoviska, vecná 

argumentácia, výber faktov a informácií, výslovnosť, gramatická a lexikálna správnosť.  

       Žiaci maturujú z 25 tém rozpracovaných do 30 maturitných zadaní. V každom 

maturitnom zadaní sa hodnotia 3 úlohy. 

Úloha č. 1 - vizuálny podnet (5 minút). Komisia hodnotí:   a) obsahová primeranosť 

                                                                                               b) jazyková správnosť 

Úloha č. 2 - tematický okruh (10 minút). Komisia hodnotí:   a) plynulosť vyjadrovania  

                                                                                                  b) výslovnosť a intonácia 

                                                                                                  c) obsah – náročnosť, kvalita  

                                                                                                  d) lexikálny rozsah 

                                                                                                  e) argumentácia 

                                                                                                  f) gramatická presnosť 



Úloha č. 3 – situačná úloha (5 minút). Komisia hodnotí:  a) obsahová a jazyková správnosť  

                                                                                            b) pohotovosť vyjadrovania 

 

Žiak je z každej úlohy hodnotený známkou 1 – 5, z ktorej sa nakoniec vypočítava známka 

výsledného hodnotenia.  

 

 

Cieľové požiadavky pre úroveň B1 a B2 sú uvedené v priloženom linku. 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/anglicky-

jazyk_b1b2.pdf 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

     Na stretnutí členov klubu sme rozanalyzovali témy maturitných zadaní uvedených 

v cieľových požiadavkách, ktoré sú potrebné pre zostavenie portfólia úloh. Stretnutie bolo 

prínosom pre všetkých členov klubu.  
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