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VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

LITERÁRNY SEMINÁR  
 

Názov predmetu Literárny seminár 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 54 vyučovacích hodín 

Ročník IV. / VIII. ročník 

Škola Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov študijného 

odboru 

7902 J Gymnázium 

7902 5 Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. ÚVOD 

 

Vzdelávací štandard predmetu literárny seminár je platný pre 4. ročník gymnázia so štvorročným 

vzdelávacím programom a pre 8. ročník gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Je 

úzko prepojený s povinným predmetom slovenský jazyk a literatúra, preto niektoré časti ŠkVP 

a iŠkVP týkajúce sa týchto predmetov sú spoločné. Je zameraný na rozvoj individuálnych 

poznávacích, kritických a komunikačných schopností žiakov aplikovaných v oblasti umeleckej 

literatúry. Cieľom výučby je pomôcť žiakom v zopakovaní a zosystematizovaní poznatkov zo 

slovenskej a svetovej literatúry získaných počas doterajšieho štúdia a dať im priestor na kritiku, 

interpretáciu a tvorivú prácu s vybranými textami. Učiteľ vytvára podmienky a pripravuje 

podnety v podobe inšpiratívnych literárnych textov. Dôležitou súčasťou vyučovania predmetu je 

využívanie rôznych metód práce (komunikatívno-zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

kooperatívne učenie), pomocou ktorých sa žiaci majú naučiť pracovať samostatne a v skupinách, 

študovať literatúru, využívať klasickú aj virtuálnu knižnicu, vyhľadávať a získavať informácie z 

integrovaného informačného systému a internetu. 

 

2. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet literárny seminár je zameraný na literárnu zložku predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Jeho cieľom je rozvíjanie nadobudnutých čitateľských a interpretačných  a schopnosť pracovať 

s významom literárneho textu na vyššej individuálnej úrovni spracovania. Žiaci by mali byť 

schopní preukázať kompetencie v oblasti syntetického a hodnotiaceho čítania s hlbším 

viacúrovňovým porozumením textu.  
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3. CIELE PREDMETU 

 

Cieľom predmetu je posilňovať a prehlbovať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov 

zamerané na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie 

estetického cítenia. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako nástroja na 

všestranné osvojovanie umeleckého textu. Od žiakov sa očakáva aplikácia schopnosti analyzovať 

sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie), porozumenie a preniknutie do znakovej 

podstaty textu a schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni 

spracovania, t. j. syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, 

hodnotiace čítanie). 

Literárny seminár smeruje k posilneniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, 

zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu a hodnotenie, 

až po syntézu, interpretáciu a metainterpretáciu vybraných literárnych diel slovenskej a svetovej 

literatúry v spoločensko-historickom kontexte ich vzniku a na základe poznania typických 

znakov jednotlivých literárnych období a ich vymedzeniu vo vybraných literárnych textoch. 

 

4. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú 

v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali 

k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. Dôraz sa bude klásť na zachovanie ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). Zameriame sa na 

vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením do súťaží, 

olympiád. 

 

5. STRATÉGIA VYUČOVANIA 
 

V predmete je daný veľký priestor žiakom, ktorí majú možnosť aplikovať získané poznatky 

a zručnosti týkajúce sa práce s umeleckým textom počas vlastných prezentácií vybraných tém. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budú využívané motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, 

pri sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania 

vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy 

fixačného charakteru – metódy opakovania, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické 

metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej 

práce, individuálnej práce. Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, 

reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné 

metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú 

prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia. Z foriem sa bude 

uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu. Pri vyučovaní sa budú využívať 

nasledovné metódy a formy vyučovania. 
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Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania  

Metódy Formy práce 

Epická poézia – veršový 

systém 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium s využitím 

IKT 

Krátka epická próza - 

poviedka 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Samostatné štúdium literatúry 

Práca s učebnicou a čítankou 

Lyrická poézia - metrika Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Krátka epická próza - 

novela 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium  s využitím 

IKT 

Epická poézia - jamb Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Veľká epická próza - 

román 

Zážitková metóda 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Dialóg a diskusia 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Lyrická poézia - 

štylizácia 

Zážitková metóda 

Dialóg a diskusia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Všeobecné otázky 

dramatickej literatúry 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Práca s učebnicou  

Samostatné štúdium literatúry 
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Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania  

Metódy Formy práce 

Epická poézia - 

časomiera 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium s využitím 

IKT 

Krátka epická próza – 

vnútorný monológ 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Lyrická poézia – druhy 

lyriky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

Dramatická literatúra – 

komická dráma 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Zážitková metóda 

Dialóg, diskusia 

Frontálna výučba 

Práca s učebnicou a čítankou 

Samostatné štúdium literatúry 

 

6. LITERATÚRA A UČEBNÉ ZDROJE 
 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

POLAKOVIČOVÁ, Alena - CALTÍKOVÁ, Milada a kol.: Literatúra I pre stredné školy. 

Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. ISBN 978-80-8120-128-8. Schválilo MŠVVaŠ 

SR pod č. 2011-510/29581:9-919 dňa 5. 8. 2011. 

POLAKOVIČOVÁ, Alena - CALTÍKOVÁ, Milada a kol.: Literatúra II pre stredné školy. 

Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2011. ISBN 978-80-8120-116-5 

POLAKOVIČOVÁ, Alena - CALTÍKOVÁ, Milada a kol.: Literatúra III pre stredné školy. 

Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 

GREGOROVÁ, Ivana – LAPITKA, Marián: Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl. Bratislava: SPN, 2009. ISBN 978-80-10-01780-5. Schválilo MŠ SR pod č. 

CD-2009-30260/27734-1:912 dňa 6. 8. 2009. 

GREGOROVÁ, Ivana – LAPITKA, Marián: Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl. Bratislava: SPN, 2009. ISBN 978-80-10-01799-7. Schválilo MŠ SR pod č. 

CD-2009-37092/43176-4:912 dňa 20. 11. 2009. 

GREGOROVÁ, Ivana – LAPITKA, Marián: Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl, 1. diel. Bratislava: Príroda, 2011. ISBN 978-80-07-01894-5. Schválilo 

MŠVVaŠ SR pod č. 2010-20666/51416:4-919 dňa 28. 12. 2010. 
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GREGOROVÁ, Ivana – LAPITKA, Marián: Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl, 2. diel. Bratislava: Príroda, 2011. ISBN 978-80-07-01895-2. Schválilo 

MŠVVaŠ SR pod č. 2011-6603/18166:4-919 dňa 16. 5. 2011. 

DVOŘÁK, Karel: Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec: VKÚ, 

2009. ISBN 978-80-8042-573-9. Schválilo MŠ SR pod č. CD-2009-34619/35911-1:919 dňa 

12. 10. 2009. 

DVOŘÁK, Karel: Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec: VKÚ, 

2009. ISBN 978-80-8042-574-6. Schválilo MŠ SR pod č. MŠSR-2010-38/112-2:919 dňa 5. 

1. 2010. 

DVOŘÁK, Karel: Čítanka pre 3. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Bratislava: SPN, 

2011. ISBN 978-80-10-02022-5. Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2011-53/50:1-919 dňa 3. 1. 

2011. 

DVOŘÁK, Karel: Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec: VKÚ, 

2011. ISBN 978-80-8042-627-9. Schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2011-7968/21709:4-919 

dňa 13. 6. 2011. 

ŽILKA, Tibor – OBERT, Viliam – IVANOVÁ, Mária: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné 

školy. Bratislava: Litera, 1997. ISBN 80-85452-52-9. Schválilo MŠ SR pod č. 2488/1996-

15 dňa 21. 10. 1996. 

Učebnice, cvičebnice, slovníky, literárne texty, odborné časopisy, internet, obrazový materiál, 

zvukové nahrávky, DVD prehrávač, video, dataprojektor, počítač, projekčné plátno, tabuľa, 

besedy, exkurzie, filmové a divadelné predstavenia. 

 

7. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Učebné osnovy sú vytvorené v súlade so vzdelávacím (obsahovým a výkonovým) štandardom 

ŠVP pre literárnu zložku predmetu slovenský jazyk a literatúra. V UP sa týždenná hodinová 

dotácia predmetu (2 hodiny týždenne) využije na prehĺbenie kvality výkonu v oblasti tvorivých 

kompetencií v rámci interpretácie a metainterpretácie viacúrovňových literárnych textov. 

 

8. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so Inovovaným školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu literárny 

seminár začlenené tieto prierezové témy: 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – realizácia s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách. Je zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v oblasti 

osobnostnej, sociálnej i mravnej. . Rozvoj poznávacích schopností – cvičiť zmyslové 

vnímanie, pozornosť a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov, 

zručnosti potrebné k učeniu a štúdiu. Medziľudské vzťahy – učiť sa starostlivosti o dobré 

vzťahy, osvojiť si správanie podporujúce dobré vzťahy, učiť sa empatii a pohľadu na svet 

očami druhého, osvojovať si postoj rešpektovania, podpory, pomoci, akceptovania 

ľudských práv. Hodnoty, postoje - analyzovať vlastné a cudzie postoje a hodnoty  a ich 

prejavy      v správaní ľudí, spravodlivosť, rešpektovanie, pomáhajúce a prosociálne 

správanie. 
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Veľká epická próza. Tragická dráma. Postromantická literatúra, Matičné obdobie – žiak 

pracuje s ukážkami, podľa výkladu učiteľa a vlastných poznatkov vie identifikovať znaky 

romantickej literatúry v konkrétnom texte, zvlášť pri spoločných diskusiách, sa rozvíjajú sociálne 

a mravné hodnoty žiakov. Analýzou vybraných diel a diskusiou prebieha výchova 

k prosociálnemu správaniu, solidarite voči starším a slabším v spoločnosti, riešia konflikt 

a otázky morálneho očistenia, tému hriechu a spravodlivého trestu (individuálne a formou 

diskusie v skupine). Žiak dbá na dobré medziľudské vzťahy v triede, učí sa empatii, rešpektuje 

triedu ako sociálnu skupinu.  Diskutuje, rieši problémy, prehlbuje, rozvíja a upevňuje hodnotový 

systém, niesie zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutia. 

 

 Multikultúrna výchova - umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných kultúr, 

ich tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho postoja 

a porozumenie k odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu 

a toleranciu. Škola by mala zabezpečovať takú klímu, kde sa všetci budú cítiť 

rovnoprávnymi. 

 

Staroveká, Stredoveká literatúra, Humanizmus a renesancia, barok, klasicizmus - Žiak 

vníma život ako najvyššiu hodnotu a kultúru ako jeho nevyhnutnú súčasť. Chápe vlastnú kultúrnu 

identitu, medzikultúrne vzťahy vo vlastnej aj v cudzích kultúrach, rešpektuje kultúrnu 

rozmanitosť sveta, dokáže samostatne vyhľadávať, triediť a analyzovať informácie  o kultúrach, 

počúvať a diskutovať o kultúre, vyjadriť svoj názor a postoj. Má schopnosť medzikultúrnej 

tolerancie a chápe súčasné kultúrne artefakty ako priesečník rôznych kultúrnych vplyvov. 

Realizmus v anglickej, francúzskej, , v českej, ruskej a nemeckej literatúre – Žiak dokáže 

poukázať na odlišnosti a spoločné prvky jednotlivých národných literatúr v porovnaní so 

slovenskou literatúrou, zdôrazniť kontext a osobitostí spoločenských podmienok a historických 

okolností jednotlivých krajín a teda prostredia, v ktorom sa literatúry vyvíjali. Dokáže pochopiť 

a rešpektovať rôzne kultúry nachádzaním umeleckého bohatstva v konkrétnych dielach a prijatím 

týchto odlišností.  

Lyrická poézia. Svetová literatúra po roku 1945 – Žiak je schopný vysvetliť pluralitu názorov 

a vybraných umeleckých tendencií (Existencializmus, Rozhnevaní mladí ľudia, Nový román, 

Magický realizmus, svetová dráma po roku 1945). 

 

 Mediálna výchova - ponúka základné poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej 

komunikácie a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. Žiaci by sa mali 

naučiť odlíšiť vlastný názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom mediálnej 

výchovy  nie je ochrániť žiakov pred pôsobením médií, ale pripraviť ich na spolužitie 

s masmédiami. Naučiť žiakov analyzovať a správne využiť informácie, ktoré získajú 

z médií. Viesť žiakov k vytváraniu vlastných mediálnych produktov, schopnosti verbálne 

vyjadriť autorský zámer, myšlienkovú hodnotu a spoločenské súvislosti. 

 

Literárna moderna – tvorba projektov, žiaci si samostatne pripravia powerpointové prezentácie, 

v spolupráci s internetom si naštudujú dané literárne obdobie v súvislosti s architektúrou, hudbou, 

grafickou stránkou textu, atď. Následným prezentovaním a diskusiou overíme hodnovernosť 

jednotlivých internetových zdrojov, porovnáme ich kvalitu. Žiaci sú vedení k samostatnosti vo 

využívaní internetu, pričom dokážu sami nájsť dôveryhodné zdroje pre svoje práce, referáty atď.  
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Veľká epická próza. Krátka epická próza. Tragická dráma (sfilmované diela, alternatívne 

verzie).  

Rozprávanie v umeleckej literatúre. Kompozičné a štylistické prostriedky. Autorská reč. Reč 

postáv. (využitie prostriedkov mediálnej komunikácie).  

Absurdná dráma (hrdinovia, ktorí majú problém s komunikáciou, opakujúce sa repliky). 

 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - vedie jedinca k pochopeniu zložitosti 

vzťahov a charakteristiky regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy 

v danom regióne. Vedie jedinca k aktívnej účasti na ochrane regiónu. 

 

Romantizmus, stredovek, barok, literatúra ako umenie - Žiak aktívne spoznáva kultúrne 

dedičstvo  a tradície našich predkov, históriu a kultúru Žiliny a vlastnej obce, vie sa orientovať 

v historických pamiatkach Slovenska, v tradičnej našej ľudovej kultúre a spoznáva aj iné kultúry. 

Dokáže tvoriť a prezentovať sa na kultúrnych podujatiach v škole i mimo školy (činnosť 

dramatického krúžku, vystúpenie hudobníkov, spevákov, tanečníkov a recitátorov.  

Veľká epická próza. Krátka epická próza. P. O. Hviezdoslav – Žiak pozná kontext autora 

a iných významných osobností  z predchádzajúcich literárnych období prezentovaný v spojení 

s regiónom Oravy.   

Tragická dráma. Lyrická poézia – Žiak vie vo vybraných obdobiach a dielach identifikovať a 

interpretovať témy domova, obraz života ľudí na vidieku, ich tradície, zvyky a obyčaje. 

Slovenská literatúra po roku 1945. Svetová literatúra po roku 1945. Žiak sa zameriava na 

diela, v ktorých sú hrdinovia spätí so Slovenskom a s inými regiónmi, interpretuje ich prežívanie 

po 2. svetovej vojne, vplyv spoločenských udalostí na tvorbu povojnových autorov, ktorí sa 

spájajú s regiónom blízkym žiakom a pod. 
 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné 

plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, 

zručnosť definovať, analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

Všetky tematické celky. V rámci predmetu literárny seminár budú kompetencie zamerané na 

tvorbu projektu a rozvoj prezentačných zručností patriť k skupine kompetencií, na ktoré bude 

kladený špeciálny dôraz. Žiaci budú vedení k príprave referátov, recenzií a literárnych kritík 

a k spracovaniu vybraných literárnych období a literárnych diel nielen z povinného portfólia. 

Okrem obsahu prezentácie bude kladený dôraz aj na formu vlastnej prezentácie s ohľadom na 

prehľadnosť, vlastný názor a kvalitu prejavu.   
 

 Environmentálna výchova - vnímať život ako najvyššiu hodnotu, posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu k živým tvorom a ich prostrediu, citlivo pristupovať k prírode a 

prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém 

v prospech konania k životnému prostrediu. 

 

Romantizmus - Žiak má zodpovednosť za prírodu a živé tvory v nej, citlivo pristupuje 

k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, má pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného 

prostredia, vyjadruje v ňom svoje estetické cítenie.  

Krátka epická próza (lyrizovaná próza, naturizmus). – Žiak vníma a chápe literárny kontext 

a symboliku vo vybraných literárnych dielach prezentovanú v spojení s prírodou. 
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Taliansky neorealizmus. Spätosť s prírodou, vrchárske, pastierske a vidiecke prostredie (Alberto 

Moravia). Regionalisti (slovenskí aj svetoví). 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

 Informatika – spracovanie a vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, e-

mailová komunikácia, využívanie programu Microsoft Office Word; Microsoft Office 

Excel pri tvorbe tabuliek, grafov, na prácu so štatistickými údajmi, Microsoft Office 

PowerPoint pri tvorbe prezentácií, príp. Microsoft Office Publisher.  

 Dejepis – historický kontext jednotlivých literárnych období s dôrazom na národné dejiny, 

významní kultúrni a historickí dejatelia a ich vplyv na národnú literatúru (napr. Veľká 

Morava, Konštantín a Metod, Ľ. Štúr a štúrovci, Matica slovenská a jej predstavitelia 

atď.). 

 Umenie a kultúra – umelecký kontext jednotlivých literárnych období, odraz literárnych 

diel v maliarstve, sochárstve a pod. 

 Náboženstvo – náboženská  a duchovná dimenzia literárnych diel. Katolícka moderna. 

 Geografia – geografický kontext vzniku diel, vplyv prirodzeného prostredia na autora 

v kontexte konkr. literárneho obdobia. 

 Občianska náuka – kultúrno-spoločenský kontext autorov a literárnych diel, vplyv 

filozofických smerov na umelecké texty. 

 

9. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 
 

Žiaci sú klasifikovaní známkou v súlade s platnou legislatívou (Metodickým pokynom na 

hodnotenie žiakov SŠ).  

Predmetom klasifikácie v predmete literárny seminár sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade 

s požiadavkami pre predmet slovenský jazyk a literatúra stanovenými platnou legislatívou 

s dôrazom na literárnu zložku predmetu. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, 

používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová 

kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak 

preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť 

v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového 

prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch 

využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, 

porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo 

argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Číta plynule s porozumením, pričom pozná 

a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký 

text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný 

text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky 

z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, 

kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) 

jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich 
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prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, 

zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s 

pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú 

jazykovú terminológiu. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa 

v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane 

analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný 

text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať 

nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne 

gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu 

a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou 

učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, 

porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa 

odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej 

a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu 

logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické 

a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich 

orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom 

čiastočne využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne 

v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou 

situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa 

nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. 

S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k 

čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa 

objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s 

prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou 

učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a 

odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.  

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má 

obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy 

textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej 

forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami 

a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba 

s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na 

otázky súvisiace s prečítaným textom. 

 

Do hodnotenia predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zahŕňa forma: 

a) písomná – previerky, testy, referáty, domáce úlohy, 

b) ústna – kvalitatívne osvojenie vedomostí, logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva, 

c) praktická – projekty, prezentácie,  

d) tvorivá – SOČ, olympiády, literárne a recitačné súťaže. 
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KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PÍSOMNÝCH PREVIEROK A TESTOV 

 100 – 90 %................. 1 (výborný) 

 89,99 – 75%............... 2 (chválitebný) 

 74,99 – 50%............... 3 (dobrý) 

 49,99 – 30%............... 4 (dostatočný) 

 29,99 – 0%................. 5 (nedostatočný) 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV 

Žiak vie: 

 - vysvetliť riešenie problému, 

 - vymenovať zdroje a pomôcky, 

 - popísať postup pri riešení, 

 - vysvetliť vzťahy medzi javmi, 

 - komentovať dosiahnuté výsledky, 

 - spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie, 

 - sformulovať závery práce, 

 - reagovať na otázky učiteľa a žiakov, 

 - spracovať tému originálne. 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ projektu a zverejní kritériá 

hodnotenia pri zadávaní úlohy. Žiak môže získať za každé kritérium maximálne 5 bodov. 

Klasifikácia projektu sa realizuje vyššie uvedeným prepočtom na percentuálnu úspešnosť. 

 

V rámci hodnotenia budeme využívať: 

 slovné hodnotenie, predovšetkým pochvalu ako prostriedok motivácie,  

 hodnotenie známkou spojenou s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na chyby, 

s cieľom informovať  žiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality osvojovaných 

vedomostí, 

 percentuálne hodnotenie. 

 

Pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii budeme uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt 

voči žiakovi. Jeho výkony budeme hodnotiť komplexne, brať do úvahy vynaložené úsilie žiaka 

rešpektujúc jeho ľudské práva. Hodnotenie je spätnou väzbou, motivačným a výchovným 

prostriedkom a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

 

Poznámka:  
Členovia Predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry spoločne prehodnotili obsahové 

a výkonové štandardy a časovo – tematické plány prispôsobujú nielen žánrovému, ale aj 

chronologickému modelu vyučovania.  
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KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU 
 

Názov predmetu KONVERZÁCIA V ANGLICKOM  JAZYKU 

Časový rozsah výučby II. / VI. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

III./VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

IV./VIII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  III. - IV. / VI.-VIII.  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A  

Kód a názov odboru štúdia 7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium  

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

 Charakteristika učebného predmetu konverzácia v anglickom jazyku (KAJ) v štvoročnej 

forme gymnázia sa zhoduje s predmetom Anglický jazyk – 1. cudzí jazyk. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 

V predmete Konverzácia v anglickom jazyku si kladieme za cieľ, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú  v jeho vlastnej krajine,    

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom  a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,    

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   

 prispieval k  vzájomnému porozumenie medzi národmi a tolerancii k iným kultúram, 

 stále viac uplatňoval cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

 si osvojil tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvinul  kritické myslenie, 

 využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie 

a využívanie poznatkov v praxi, 

 dosiahol taký stupeň jazykovej kompetencie, ktorý mu umožní správne reagovať v rôznych 

spoločenských situáciách 

 rozvíjal postupne a cieľavedome všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, 

počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky,  

 nadobudol a používal slovnú zásobu podľa jednotlivých úrovní (B1-B2) v súlade so 

Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky 
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3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
Výchovno-vzdelávacie stratégie sú špecifikované v predmete Anglický jazyk – prvý cudzí 

jazyk. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

Stratégie vyučovania – pozri predmet Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

1. BILLÍKOVÁ Andrea, KONDELOVÁ Soňa – YES! B1, ENIGMA, 2014, ISBN 

9788081330148 

2. BILLÍKOVÁ Andrea, Conrad Toft, Prieložníková Soňa – YES! B2, ENIGMA, 2010, ISBN 

9788089132508 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách konverzácie v anglickom jazyku pracuje s časopisom 

Bridge, Friendship. Tiež sa využívajú on-line materiály na internete, na CD-ROM, a iné aktuálne 

zdroje. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

V predmete Konverzácia v anglickom jazyku sa v jednotlivých ročníkoch budeme 

zaoberať témami, ktoré sú žiakom známe z vyučovacích hodín anglického jazyka a môžu ich  

uplatniť vo svojich  dialógoch  a monológoch. Na hodinách konverzácie sa tiež  precvičí 

a prakticky uplatní nadobudnutá slovná zásoba, slovné spojenia a vety. Budeme pracovať 

s nasledujúcimi témami: 

  

OBSAHOVÝ ŠTANDARD PRE ÚROVEŇ B1-B2 
 

Pre úroveň B1 a-c, B2 vrátane d-e 
 

1. Rodina a spoločnosť 
a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné 

momenty v živote)  

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby)  

c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, 

domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy) 

d) predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci 

e) rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy 

monoparentálnych rodín)  

 

2. Domov a bývanie  
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, zariadenie miestností)  

b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody) 

c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní) 

d) domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách) 

e) problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách 
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3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
a) ľudské telo  

b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesný a duševný stav, návšteva u lekára, v lekárni  

c) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena)  

d) zdravotnícka starostlivosť (štátne a súkromné zdravotníctvo – prevencia, odborní lekári, 

zdravotné poisťovne)  

e) stresové situácie v živote človeka  

 

4. Doprava a cestovanie  
a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne) b) 

dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov)  

c) individuálne a kolektívne cestovanie (doprava, ubytovanie a stravovanie)  

d) cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti  

e) možnosti cestovania do zahraničia 

 

5. Vzdelávanie  
a) školský systém (školy a školské zariadenia, organizácia školského roka, skúšky a hodnotenie, 

prázdniny)  

b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, aktivity na hodine, príprava na vyučovanie)  

c) život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové)  

d) štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, jazykové kurzy, au-pair)  

e) vzťah učiteľa k žiakovi a opačne 

 

6. Človek a príroda  
a) ročné obdobia, počasie  

b) príroda okolo nás – fauna a flóra  

c) životné prostredie (ochrana životného prostredia, znečistenie pôdy, vôd a ovzdušia), prírodné 

katastrofy  

d) ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna výchova) e) 

vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, agroturistika)  

 

7. Voľný čas, záľuby a životný štýl  
a) možnosti trávenia voľného času  

b) organizovanie voľného času (mimoškolské aktivity, krúžky)  

c) individuálne záľuby – kultúra a umenie (literatúra, hudba, film), ručné práce, športové aktivity  

d) zmeny v spoločnosti a ich vplyv na trávenie voľného času (kedysi a dnes)  

e) trávenie voľného času rôznych vekových kategórií 

 

8. Stravovanie  
a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo  

b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii)  

c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie)  

d) medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality)  

e) zdravá výživa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty)  

 

9. Multikultúrna spoločnosť  
a) sviatky – zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia)  
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b) spolunažívanie ľudí rôznych národností  

c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia 

d) rasová diskriminácia, intolerancia a násilie, vzťah k menšinám v našej spoločnosti  

e) kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe a vo svete 

 

10. Obliekanie a móda  
a) vplyv počasia a podnebia na odievanie  

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti  

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie  

d) módne trendy – farby a štýly, tvorcovia, módne prehliadky  

e) „Šaty robia človeka“, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra) 

 

11. Šport  
a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a 

profesionálny šport)  

b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne)  

c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter) 

d) významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry  

e) životný štýl športovcov  

 

12. Obchod a služby  
a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská)  

b) služby (pošta, banka, cestovná kancelária, čerpacia stanica, hotel, kaderníctvo a pod.)  

c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov  

d) druhy a spôsoby nákupu a platenia (kamenný obchod verzus internetový obchod, nákup v 

hotovosti, kartou, na splátky)  

e) zahraničné výrobky verzus slovenské výrobky  

 

13. Krajiny, mestá a miesta  
a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin)  

b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte)  

c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá  

d) miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie  

e) miesto mojich snov  

 

14. Kultúra a umenie  
a) kultúra a umenie v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec)  

b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, osobnosti)  

c) návšteva kultúrneho podujatia  

d) hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra  

e) ďalšie druhy umenia  

 

15. Knihy a literatúra  
a) knihy – faktory ovplyvňujúce výber kníh na čítanie  

b) obľúbený autor a žánre  

c) prečítané dielo anglicky píšuceho autora  

d) e-knihy, audio knihy, knihy v tlačenej verzii (porovnanie – klady a zápory)  
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e) vzťah mladých ľudí k čítaniu (knižnice, kníhkupectvá) 

 

16. Človek a spoločnosť  
a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)  

b) spoločenská etiketa (stretnutia, pozdravy a blahoželania), etiketa návštev (dôvody a čas, témy 

rozhovorov, pohostenie)  

c) normy a ich dodržiavanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)  

d) pomoc a prejavy záujmu o spoluobčanov v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby), 

charita  

e) vplyv spoločnosti na rodinu  

 

17. Komunikácia a jej formy  
a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna)  

b) komunikácia v rôznych situáciách na verejnosti a v súkromí  

c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, sociálne siete, iné 

komunikačné nástroje)  

d) jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba cudzích jazykov, ich využitie a rozšírenosť) e) 

používanie spisovnej a nespisovnej formy jazyka  

 

18. Masmédiá  
a) typy masovokomunikačných prostriedkov (printové a elektronické médiá, ich využitie, výhody 

a nevýhody)  

b) tlač (noviny, časopisy)  

c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť rôznych typov programov)  

d) vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti  

e) internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť  

 

19. Mládež a jej svet  
a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, záujmy)  

b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny)  

c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky)  

d) príčiny a následky užívania alkoholu, fajčenia a drog  

e) predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy)  

 

20. Zamestnanie  
a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia  

b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, rekvalifikácia, žiadosť o zamestnanie, 

profesijný životopis, prijímací pohovor)  

c) pracovný čas a voľný čas (efektivita práce, nové technológie)  

d) pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálny systém)  

e) kariéra verzus rodinný život 

 

21. Veda a technika v službách ľudstva  
a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje a pomôcky v 

domácnosti)  

b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky  

c) veda a technika v službách človeka  
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d) zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné 

choroby)  

e) človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik 

mozgov)  

 

22. Vzory a ideály  
a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt  

b) človek, ktorého si vážim  

c) skutoční a literárni hrdinovia  

d) hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii)  

e) ja ako hrdina  

 

23. Vzťahy medzi ľuďmi  
a) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné)  

b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje), stretnutia, oslavy  

c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k znevýhodneným skupinám)  

d) agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť okolo nás (príčiny, dôsledky, postoje a 

reakcie ľudí)  

e) možnosti riešenia konfliktov  

 

24. Slovensko  
a) krajina a obyvatelia  

b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom  

c) zvyky, tradície, konvencie 

d) stereotypy a predsudky  

e) miesto Slovenska v zjednotenej Európe  

 

25. Krajina, ktorej jazyk sa učím  
a) krajina a obyvatelia  

b) miesto, ktoré by som rád navštívil  

c) osobitosti krajiny, zvyky, tradície a konvencie  

d) stereotypy a predsudky  

e) jej miesto vo svete 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu konverzácia v 

anglickom jazyku začlenené tieto prierezové témy: 

Environmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu v anglicky  hovoriacich 

krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci motivovaní, aby sa viac angažovali pri 

triedení odpadu vo svojom okolí. 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v anglicky hovoriacich, 

ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, znášanlivosti voči iným 

kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci vedení 

k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  
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Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať svoje 

dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať radosť z úspechu 

druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si a pomáhať 

slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci vedení, aby 

slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne talentovaným 

žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia zbierať 

informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný materiál formou 

PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň vytvorený projekt 

prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – porovnávaním našich zvykov a tradícií 

s krajinami, v ktorých sa hovorí nemecky, povzbudzujeme žiakov k hrdosti na svoju vlastnú 

kultúru, tradície, ako aj ľudí, ktorí ju vytvorili a uchovávajú. 

V predmete konverzácie v anglickom jazyku 

 

1. Multikultúrna výchova 

- témy: 

o Kultúra a umenie 

o  Cestovanie 

o  Vzdelanie 

o  Človek a spoločnosť 

o  Záľuby, voľný čas a životný štýl 

o  Multikultúrna spoločnosť 

o  Krajina, ktorej jazyk sa učím 
 

2. Mediálna výchova 

- témy: 

o  Komunikácia a jej formy 

o  Masmédiá 

o  Mládež a jej svet 

o  Vedecko-technický rozvoj 

 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

- témy: 

o Kultúra a umenie 

o  Vzory a ideály 

o  Vzťahy medzi ľuďmi 

 

4. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- témy: 

o  Mestá a miesta 

o  Cestovanie 

o  Slovensko – moja vlasť 
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5. Ochrana života a zdravia  

- témy: 

o  Stravovanie 

o  Človek a príroda 

o  Starostlivosť o zdravie 
 

6. Environmentálna výchova  

- témy: 

o  Človek a príroda 

o  Vedecko-technický rozvoj 

 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia  - 3. ročník – Životospráva a výživa (zdravý životný štýl) 

- 3. ročník – Ľudské telo. Choroby. Orgánové sústavy človeka (časti ľud. tela)         

  - 3. ročník – Životné prostredie 

                        - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá) 

Dejepis  - 1. ročník – Vznik Anglicka  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (reálie  USA, VB, Austrálie a N. Zélandu) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, 

v ktorých sa hovorí po anglicky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

      - 3. ročník – Slovenská republika (Slovensko moja vlasť) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, 

životopis) 

                                              Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní 

absolventi) 

 Rodina a škola.  

 Voľný čas 

 Človek a spoločnosť 

 Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, 

birmovanie, sviatosť manželstva) 

Latinčina – 2. a 3. ročník latinské slová 

 

 

8. HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU č. 21/2011 

 

Hodnotenie je špecifikované v predmete Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk. 
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SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Časový rozsah výučby III./VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

IV./VIII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 58 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44,  

01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J Gymnázium, 7902 5 Gymnázium  

Ročník  III. a IV. / VII. – VIII. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet seminár z anglického jazyka (SAJ) nadväzuje na štátny vzdelávací program, 

oblasť Jazyk a komunikácia  pre stupeň ISCED 3A. sa sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a 

prehlbovanie vedomostí a zručností získaných v povinnom vyučovaní. Vytvára priestor pre 

zvýšený záujem študentov o anglický jazyk a poskytuje im lepšiu prípravu na maturitnú skúšku. 

  

 2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
Cieľom výučby  je utvrdenie vedomostí a zdokonalenie zručností všetkých tematických okruhov 

podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úroveň 

B2, potrebných pre získanie maturitnej skúšky, ktorá žiakom umožní študovať ďalej doma 

i v zahraničí a uplatniť sa európskom trhu práce. Cieľom je samostatný užívateľ jazyka 

(independent learner), čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen 

na hodinách semináru z anglického jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií 

(samoštúdiom) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky 

kladené na žiaka predpokladajú uvedomelý prístup žiaka k osvojeniu si cudzieho jazyka. 

 

3. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete seminár z anglického jazyka sa zameriavajú na 

rozvoj vyššie uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, 

foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych 

požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu 

absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, dramatické 

metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT. 
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4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

semináru z anglického jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  samostatnej 

práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu učenia 

a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), interaktívna tabuľa 

prostredníctvom ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať 

a reprodukovať text, pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj prezentovať 

a obhajovať projekty na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú tajničky, 

osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písomnou formou  kratších, či dlhších esejach. Na podporu tvorivosti a tímovej práce  využívame 

metódu brainstorming-u a metódu Philips 66. 

 

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu,  domáca príprava na 

vyučovanie. Počas vyučovania využívame individuálnu, frontálnu i skupinovú prácu žiakov 

i diferencované a projektové vyučovanie. 

 

 5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

1. Bérešová, Jana, Macková, Marta, Nová maturita –Anglický jazyk – Monitor -  Testy SPN 

– Mladé Letá, 2004, ISBN: 801000636X   

2. Bérešová, Jana, Nová maturita –Anglický jazyk – interná časť (ústna skúška) SPN – 

Mladé Letá, 2005, ISBN: 8010006793 

3. Thomas, Barbara, Matthews, Laura, Cambridge Vocabulary for First Certificate, 

Cambridge University Press, 2007, ISBN: 9780521697996 

4. Osborne, Charles, First Certificate Practice Tests, Heinle, CENGAGE Learning, London, 

2009, ISBN: 978-1-4240-2828-3 

5. LINGEA - anglický veľký slovník, 2. vydanie, Lingea 2010,  ISBN: 978-80-89323-68-5  

6. Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press, 2010, ISBN: 

9780194799027 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách semináru z  anglického  jazyka pracuje s časopisom 

Bridge. Taktiež sa využívajú on-line cvičenia na internete najmä stránka BBC Learning English: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ a iné.  

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

3. ROČNÍK,  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

4. ROČNÍK , 2 hod. týždenne, 56 hodín ročne 
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VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE  
Učiaci sa na úrovni B2.1 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni B1.2 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal:  

 vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 

ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

Jazyková kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B2.1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1.2 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal používať:  

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 

(lexikálna kompetencia), 

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 

Učiaci sa na úrovni B2.1 ovláda jazyk:  

 v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej slovnej zásoby na 

vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená slovná zásoba mu 

príležitostne spôsobuje ťažkosti s formuláciou jeho výpovede, pričom používa opisné 

jazykové prostriedky,  

 v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné 

body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa 

týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách.  

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B2.1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni B1.2 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal:  

 správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách,  
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 dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov a informácií, 

vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a 

vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom),  

 používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

 uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho).  

Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné prostriedky 

neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná.   

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni B2.1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1.2 a ďalej  si ich 

rozvíja tak, aby dokázal:  

 reagovať v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, 

koherencia, štýl, register, rétorika),  

 funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, 

nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, 

uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, 

poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie), 

 byť pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).  

  

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI  
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú 

a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni B2.1 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1.2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:  

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

 špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich,  

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom 

hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview,  

 prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,  

 podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je tematika známa, a 

ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života, 

ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči.  

Čítanie s porozumením  
Učiaci sa porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárno-

náučného charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami a dokáže dedukovať, analyzovať, 

zovšeobecňovať stanoviská a názory autorov. číta prózu podľa vlastného výberu. 

Učiaci sa na úrovni B2.1 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1.2 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: 

 získať informácie zo stredne náročných textov, 

 vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

 chápať logickú štruktúru náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych 

a gramatických prostriedkov, 
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 rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam 

neznámych slov v náročnejšom texte, 

 pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania, 

 rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru, 

 čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-

náučné texty: pracovné návody a prospekty, 

 rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače, 

 porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných hier.  

Písomný prejav 
Učiaci sa na úrovni B2.1 dokáže napísať rozsiahlejší súvislý prejav na rôzne témy 

s využitím osobnej skúsenosti. Dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoj postoj a názor. Efektívne 

využije zložitejšie lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 

a neformálnom písomnom prejave. 

Učiaci sa na úrovni B2.1 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1.2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť, 

 napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list, 

 napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát 

a odpoveď naň, 

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania, 

 napísať vlastný životopis, 

 napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie), 

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov, 

napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie a 

porovnávania. 

Ústny prejav  
Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa dokáže jazykovo správne a primerane reagovať v rôznych situáciách. Spontánne 

sa zapojí do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu. 

Vie udržiavať plynulosť komunikácie. Dokáže sa aktívne zapojiť do diskusie na rôzne témy. 

Učiaci sa na úrovni B2.1 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1.2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

 spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 

primerane situácii, 

 viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď, 

 správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách 

a v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému), 

 interpretovať a odovzdávať informácie. 

Ústny prejav – monológ 
Učiaci sa dokáže predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného 

života a z oblasti svojho profesijného záujmu. Dokáže vyjadriť vlastný názor a pri rôznych 

možnostiach riešenia problému, uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív. 

Učiaci sa na úrovni B2.1 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1.2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 
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 vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň 

formálnosti prejavu, 

 pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka  

oblasti jeho osobného záujmu, 

 opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti, 

 tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy), 

 interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim, 

 opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor a postoj k nim. 

 

Na konci 3. ročníka má učiaci sa osvojené kompetencie a komunikačné zručnosti na úrovni B2.1 

SERR. Túto úroveň žiaci dosiahnu za pomoci učebnice, ktorá je zostavená v zhode so SERR a je 

odporúčaná Ministerstvom školstva SR  (Solutions Intermediate a New Headway Intermediate) 

a ostatných materiálov a zdrojov vhodne  použitých pri vyučovaní. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu  seminár 

z anglického  jazyka začlenené tieto prierezové témy: 

Environmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu v anglicky hovoriacich 

krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci motivovaní, aby sa viac angažovali pri 

triedení odpadu vo svojom okolí. 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v anglicky hovoriacich, 

ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, znášanlivosti voči iným 

kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci vedení 

k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať svoje 

dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať radosť z úspechu 

druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si a pomáhať 

slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci vedení, aby 

slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne talentovaným 

žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia zbierať 

informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný materiál formou 

PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň vytvorený projekt 

prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – porovnávaním našich zvykov a tradícií 

s krajinami, v ktorých sa hovorí po anglicky, povzbudzujeme žiakov k hrdosti na svoju vlastnú 

kultúru, tradície, ako aj ľudí, ktorí ju vytvorili a uchovávajú. 

 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia  - 3. ročník – Životospráva a výživa (zdravý životný štýl) 
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- 3. ročník – Ľudské telo. Choroby. Orgánové sústavy človeka (časti ľud. tela)         

  - 3. ročník – Životné prostredie 

                        - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá) 

Dejepis  - 1. ročník – Vznik Anglicka  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (reálie  v USA, VB, Austrálii a N. Zélande) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, 

v ktorých sa hovorí po anglicky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

      - 3. ročník – Slovenská republika (Slovensko moja vlasť) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, 

životopis) 

                                              Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní 

absolventi) 

 Rodina a škola.  

 Voľný čas,  človek a spoločnosť. 

 Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, 

birmovanie, sviatosť manželstva) 

Latinčina – 2. a 3. ročník latinské slová 

  

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
 

Hodnotenie je špecifikované v predmete Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk. 
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KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 
 

Názov predmetu KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 

Časový rozsah výučby III. ročník – 1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

IV. ročník – 1  hodina týždenne, spolu 26 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J gymnázium 

Ročník  III. a IV. 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie  

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

 Učebný predmet konverzácia v nemeckom jazyku (KNJ), v osemročnej forme gymnázia 

sa sústreďuje na formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností 

zameraných na: 

 pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

 zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

 rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   

plynulosť a  jazyková správnosť, 

 vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 

 správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

 rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v nemecky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými 

hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský postoj, 

 zvládnutie základnej náboženskej terminológie. 

V rámci vyučovania KNJ sa triedy delia na skupiny, čo podporuje interaktívnu dimenziu 

vyučovacieho procesu. Vyučovanie sa koná v klasických učebných priestoroch 

i v špecializovaných učebniach, vybavených IKT. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
 

V predmete Konverzácia v nemeckom jazyku si kladieme za cieľ, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú  v jeho vlastnej krajine,    
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 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom  a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,    

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   

 prispieval k  vzájomnému porozumenie medzi národmi a tolerancii k iným kultúram, 

 stále viac uplatňoval cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

 si osvojil tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvinul  kritické myslenie, 

 využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a využívanie 

poznatkov v praxi, 

 dosiahol taký stupeň jazykovej kompetencie, ktorý mu umožní správne reagovať v rôznych 

spoločenských situáciách, 

 rozvíjal postupne a cieľavedome všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, 

počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky,  

 nadobudol a používal slovnú zásobu podľa jednotlivých úrovní (A1-A2) v súlade so 

Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky 

 

3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete nemecký jazyk sa zameriavajú na rozvoj 

vyššie uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a 

spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa našej 

školy. Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Chceme 

venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, školským 

psychológom a príslušnými úradmi. Pri svojej práci chceme akceptovať a zachovať ľudských 

práva žiaka (právo na vzdelanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na 

slobodu myslenia). Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov 

zapájaním do súťaží a olympiád.  Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom 

dni venovanom cudzím jazykom. 

 
4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame na hodinách 

nemeckého jazyka metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Ako pomoc pri vysvetľovaní a osvojovaní si novej gramatiky, uplatňujeme induktívnu 

a deduktívnu metódu. Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu učenia 

a myslenia EUR (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 

Vo vyučovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), prostredníctvom 

ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať a reprodukovať text, 

pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj prezentovať a obhajovať projekty 

na zadané témy. 
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V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame na 

hodinách asociogram. Na upevňovanie vedomostí slúžia aj rôzne hravé aktivity, ako sú tajničky, 

osemsmerovky, hádanky a i. 

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písmnou formou v kratších  esejách.   

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu a domáca práca. 

Tieto formy vyučovania môžu byť obohatené o exkurzie podľa aktuálnej ponuky školy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

1. Krenn, Wilfried – Puchta, Herbert: Ideen 1. Kursbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2008. ISBN 

978-3-19-001823-9 

2. Krenn, Wilfried – Puchta, Herbert: Ideen 1. Pracovný zošit. Ismaning : Hueber Verlag, 2010. 

ISBN 978-3-19-271823-6 

3. Krenn, Wilfried – Puchta, Herbert: Ideen 2. Kursbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2009. 

Schválilo MŠ SR dňa 1. 2. 2012 pod číslom 2012-1105/4956:4-919. ISBN 978-3-19-001824-6 

4. Krenn, Wilfried – Puchta, Herbert: Ideen 2. Pracovný zošit. Hueber Verlag Ismaning, 2010, 

ISBN 978-3-19-271824-3. 
5. Kovácsová, Eleonóra. a kol.: Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník. SPN 

Bratislava, 1991, ISBN 80-08-00299-9. 

 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách nemeckého jazyka pracuje s časopisom Hurra, 

Medizini. Taktiež sa využívajú on-line cvičenia na internete k vyššie uvedeným učebniciam, 

cvičenia na CD-ROM, a iné aktuálne zdroje. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

  

III. ročník, 1 hod. týždenne, 33 hod. ročne 

IV. ročník, 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne 
 

V predmete Konverzácia v nemeckom jazyku v 3. a vo 4. ročníku sa budeme zaoberať 

témami, ktoré sú žiakom známe z vyučovacích hodín nemeckého jazyka a môžu ich  uplatniť ich 

vo svojich  dialógoch  a monológoch. Na hodinách konverzácie sa tiež  precvičí a prakticky 

uplatní nadobudnutá slovná zásoba, slovné spojenia a vety.  

Budeme pracovať s nasledujúcimi témami: 

 Ja v kruhu mojej rodiny 

Moje záľuby a záľuby mojich blízkych 

Moje domáce zvieratko 

Škola, rozvrh, učebné pomôcky 

Naša trieda 

Kalendár a ročné obdobia 

Sviatky v kalendári 

Sviatky v rodine  

Darčeky k sviatkom, pohľadnice 

Moje rodné mesto 

Náš dom 

Moja izba a zariadenie 
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Ľudské telo 

Môj kamarát – opis osoby 

Môj vzor – spevák, športovec, vedec... 

Hodiny a časti dňa 

Môj denný program 

Moje oblečenie, obľúbené farby 

Dopravné prostriedky, cestovanie 

Obľúbená krajina, mesto 

Voľný čas, hry, športy 

Počasie 

Ako telefonujeme 

Jedenie a pitie 

Prázdniny a iné voľné témy podľa záujmu žiakov. 

 

Obsahový a výkonnový štandard  na konverzácii nemeckého jazyka je zhodný so štandardom  

vyučovacieho predmetu nemecký jazyk. 

   

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

1. Multikultúrna výchova 
- téma - rozvinutie schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach 

o  téma:  Naša trieda (spolužiaci inej národnosti) 

- téma – prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

o  témy: Cestovanie, Obľúbená krajina, mesto. 

- téma – rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

o  pri všetkých preberaných témach 

- téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

o  témy: Ja v kruhu mojej rodiny, Môj kamarát, Ako telefonujeme 

- téma – rozvinutie uvedomelej reflexie vlastnej kultúrnej identity 

o  téma: Ja v kruhu mojej rodiny, Moje rodné mesto 

2. Mediálna výchova 
- téma - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi 
o  pri všetkých témach – schopnosť selektovať informácie z počutého textu a pri 

pozeraní videa v nemeckom jazyku  

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 
- téma – rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné 

vedomosti 
o v každej preberanej téme je zahrnutá tvorba rozhovorov, či už vo dvojici alebo vo 

väčších skupinách 

- téma – utváranie a rozvíjanie základných zručností pre spoluprácu; uvedomovanie si 

hodnoty spolupráce 
o  pri jednej téme podľa vlastného výberu – vypracovanie Prezentácie  v skupine 

- téma – osvojovať si študijné zručnosti 
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o  pri jednotlivých témach budú zaradené cvičenia ktoré učia žiakov stratégiám pre 

rozvoj jednotlivých zručností (čítanie s porozumením, počúvanie 

s porozumením, písanie, rozprávanie) 

4. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
- téma – moja rodina 

o  téma: Ja v kruhu mojej rodiny, Moje záľuby a záľuby mojich blízkych 

- téma – produkcia potravín a strava 

o  téma: Jedenie a pitie 

- téma – tradície spojené s náboženskými sviatkami 

o  téma: Sviatky v kalendári, Sviatky v rodiny 

- téma – rituály a slávnostné udalosti  

o  téma: Darčeky k sviatkom, pohľadnice  

- téma – obec, mesto, v ktorom žijem 

o  téma: Moje rodné mesto 

5. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

- téma – rozvoj schopnosti pracovať v tíme na zadanom projekte 

–  pri jednej téme podľa vlastného výberu – vypracovanie prezentácie  v skupine 

- téma – schopnosť individuálne spracovať informácie a prezentovať ich 

– pri jednej téme podľa vlastného výberu – vypracovanie posteru 

 

Medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

Fyzika   Časové jednotky 

Biológia  Ľudské telo, Moje domáce zvieratko 

Geografia  Moja obľúbená krajiny, mesto 

Počasie 

Informatika     Práca s grafickou informáciou (hľadanie informácií na internete a ich spracovanie 

do projektov) 

                                     Komunikácia prostredníctvom IKT (písanie e-mailu) 

Katolícke náboženstvo  Sviatky v rodine, Môj vzor 

 

 

8. HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU č. 21/2011 

 

Nakoľko predmet Konverzácia v nemeckom jazyku pre 3. a 4. ročník osemročnej formy 

štúdia nie je klasifikovaný, hodnotí sa na záver polroka ako absolvoval/neabsolvoval. 

Na to, aby žiak predmet absolvoval, je potrebné splniť tieto podmienky: 

- účasť na hodinách (nie menej ako 75 %) 

- aktivita a spolupráca na hodinách  

- vypracovanie projektu na vybranú tému v skupine 

- vypracovanie postera a jeho prezentácia - individuálne 
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KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 
 

Názov predmetu KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 

Časový rozsah výučby III./ VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

IV./ VIII.  ročník 2 hodiny týždenne, spolu 56 hodín 

Ročník  III. - IV. / VII. - VIII.  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Kód a názov odboru štúdia 7902  J Gymnázium,  7902 5 Gymnázium 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania Vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

 Učebný predmet konverzácia v nemeckom jazyku sa sústreďuje na formovanie, rozvíjanie 

a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na: 

 pestovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, 

 zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku, 

 rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   

plynulosť a  jazyková správnosť, 

 vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy, 

 správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti, 

 rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v nemecky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými 

hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, dokázať obhájiť kresťanský postoj, 

 zvládnutie základnej náboženskej terminológie. 

 

Vyučovanie sa koná v klasických učebných priestoroch i v špecializovaných učebniach, 

vybavených IKT. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
 

V predmete Konverzácia v nemeckom jazyku  si kladieme za cieľ, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú  v jeho vlastnej krajine,    

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom  a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,    

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   
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 prispieval k  vzájomnému porozumenie medzi národmi a tolerancii k iným kultúram, 

 stále viac uplatňoval cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

 si osvojil tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvinul  kritické myslenie, 

 využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a využívanie 

poznatkov v praxi, 

 dosiahol taký stupeň jazykovej kompetencie, ktorý mu umožní správne reagovať v rôznych 

spoločenských situáciách 

 rozvíjal postupne a cieľavedome všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, 

počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky,  

 si doplnil poznatky o krajinách, v ktorých sa hovorí nemecky, ich kultúru a literatúru 

a informácie o EÚ, 

 dosiahol v ovládaní nemeckého jazyka takú úroveň, ktorá umožní absolventom gymnázia 

vykonať ústnu časť maturitnej skúšky na úrovni B1 a B2 a prijímacie skúšky na VŠ v danom 

jazyku, 

 bol motivovaný ďalej sa vzdelávať v príslušnom jazyku a využívať ho pre svoj kultúrny 

a odborný rast. 

 

3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie v predmete nemecký jazyk sa zameriavajú na rozvoj 

vyššie uvedených kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a 

spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa aktuálnych požiadaviek, 

možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju žiaka a  naplnenia profilu absolventa našej 

školy. 

Preferovanými metódami sú skupinová a samostatná práca, prezentácia projektov, 

dramatické metódy, diskusia  a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Chceme venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, 

školským psychológom a príslušnými úradmi. 

Pri svojej práci chcem akceptovať a zachovať ľudských práva žiaka (právo na vzdelanie, 

právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zvláštnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu a rozvoju talentu žiakov zapájaním do súťaží 

a olympiád.  

Výsledky svojej práce môžu žiaci prezentovať na každoročnom dni venovanom cudzím 

jazykom. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

V záujme rozvoja komunikačných a  interakčných schopností používame v rámci hodín 

konverzácie v nemeckom jazyku metódu hrania rolí, simulácie, situačných rozhovorov, diskusie.  

Na rozvoj schopnosti tvorivo riešiť problémy a pracovať v tíme využívame metódy  

samostatnej práce, práce v skupinách, tvorby a obhajoby projektov. 

Pre porozumenie učiva s výkladovým textom používame stratégiu učenia a myslenia EUR 

(evokácia, uvedomenie si významu, reflexia).  

Podľa možností majú učiaci sa príležitosť konverzácií s nemeckým lektorom, čím si 

rozvíjajú svoje interpersonálne kompetencie. 
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Vo vyčovacom procese sa využívajú IKT a multimédiá (CD, DVD), prostredníctvom 

ktorých sa rozvíja u učiacich sa schopnosť získavať informácie, počúvať a reprodukovať text, 

pochopiť informácie v texte, prípadne vo filme, v piesni, ako aj prezentovať a obhajovať projekty 

na zadané témy. 

V záujme prepojenia už osvojených poznatkov a nových informácií používame  na 

hodinách asociogram.  

Svoje tvorivé a kritické myslenie majú učiaci sa možnosť rozvíjať a prezentovať aj 

písmnou formou v kratších, či dlhších esejách.   

 

Základnou formou vyučovania je vyučovacia hodina základného typu a domáca práca. 

Tieto formy vyučovania môžu byť obohatené o exkurzie podľa aktuálnej ponuky školy. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

1. Hanuljaková, H. a kol.: Nová maturita. Nemecký jazyk – interná časť. Bratislava : SPN, 2005. 

ISBN 80-10-00675-0 

2. Hanuljaková, H. – Horová, I.: Monitor. Nová maturita. Nemecký jazyk. Bratislava : SPN, 

2004. ISBN 80-10-00335-2 

3. Kovácsová, E. a kol.: Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník. Bratislava : SPN, 

1991. ISBN 80-08-00299-9 

4. Olejárová, Alexandra: Nová maturita z nemčiny. Bratislava : Aktuell, 2004. Ministerstvo 

školstva SR odporučilo publikáciu Nová maturita z nemčiny ako doplnkovú, resp. rozširujúcu 

literatúru na prípravu na mat. skúšku v NJ. ISBN 80-89153-01-1 

 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách konverzácií v  nemeckom jazyku pracuje s časopismi 

Hurra, Freundschaft a Spitze. Taktiež sa využívajú informácie k maturitným témam z internetu. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 
 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD PRE ÚROVEŇ B1 A B2 

 

1. Rodina  
a) životopis (osobné údaje : meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné 

momenty v živote),  

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby), 

c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, 

domáce práce, všedné dni, rodinné oslavy),  

d) predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci, 

e) rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy 

neúplných  rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť).  

 

2. Kultúra a umenie 
a) možnosti kultúry v meste a na vidieku, múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec, 

b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti), 

c) návšteva kultúrneho podujatia, 

d) hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra, 

e) ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra – najznámejšie osobnosti. 
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3. Šport 
a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný 

a profesionálny šport), 

b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody, 

c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter), 

d) významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry, 

e) negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping). 

 

4. Bývanie 
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností), 

b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody), 

c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní), 

d) domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách), 

e) problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách. 

 

5. Obchod a služby 
a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská), 

b) služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica), 

c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov, 

d) druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup), 

e) zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov. 

 

6. Starostlivosť o zdravie 
a) ľudské telo, 

b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni, 

c) zdravý spôsob života  správna životospráva, telesná a duševná hygiena, 

d) zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie), 

e) štátne a súkromné zdravotníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári). 

 

7. Cestovanie 
a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne), 

b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov), 

c) individuálne a kolektívne cestovanie  spôsob a druh dopravy, druhy ubytovania, stravovanie, 

d) cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti, 

e) možnosti cestovania do zahraničia. 

 

8. Vzdelanie 
a) školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia šk. roka, klasifikácia, prázdniny), 

b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine), 

c) život žiaka  (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové), 

d) štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, stáže, jazykové kurzy, au – pair), 

e) vzťah učiteľa k žiakovi a opačne. 

 

9. Zamestnanie 
a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia, 
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b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný 

životopis, prijímací pohovor), 

c) pracovný čas a voľný čas, zdokonaľovanie práce, nové technológie, 

d) pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálna starostlivosť), 

e) kariéra a rodinný život, zamestnanosť žien (materská dovolenka), rekvalifikácia, dôchodcovia. 

 

10. Vzťahy medzi ľuďmi 
a) medziľudské vzťahy (v rodine, v škole, susedské, generačné), 

b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy), 

c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým a bezdomovcom), 

d) negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť), 

e)  možnosti riešenia konfliktov. 

 

11. Človek a príroda 
a) ročné obdobia, počasie, 

b) príroda okolo nás – fauna (zvieratá žijúce voľne a v ZOO, domáce zvieratá) a flóra, 

c) stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy, 

d) ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, enviromentálna výchova), 

e) vplyv životného prostredia na život človeka, poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika. 

 

12. Vedecko – technický rozvoj 
a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky, životná úroveň, prístroje v domácnosti), 

b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky, 

c) veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika), 

d) zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby), 

e) človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik mozgov). 

 

13. Človek a spoločnosť 
a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole), 

b) spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy 

rozhovorov pohostenie, 

c) normy a ich porušovanie, morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt, 

d) prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby), 

e) vplyv spoločnosti na rodinu. 

 

14. Komunikácia a jej formy 
a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna), 

b) komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí mladými, mladými a staršími, na 

ulici, v škole, v každodenných situáciách, vo výnimočných situáciách), 

c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač, internet, elektronická pošta), 

d) jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, rozšírenosť a 

využitie cudzích jazykov), 

e) jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod. 

 

15. Masmédiá 
a) typy masovokomunikačných prostriedkov, ich využitie, výhody, nevýhody, 

b) tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie – obľúbené články, 
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c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť), 

d) vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti, 

e) internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť. 

 

16. Mládež a jej svet 
a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, typické vlastnosti, záujmy), 

b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny), 

c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky), 

d) nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy), 

e) predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy). 

 

17. Stravovanie 
a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo, 

b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii), 

c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie), 

d) medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality), 

e) zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty). 

 

18. Záľuby, voľný čas a životný štýl 
a) možnosti trávenia voľného času, 

b) organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády), 

c) individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda), 

d) vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes), 

e) trávenie voľného času rôznych vekových kategórií. 

 

19. Multikulturálna spoločnosť 
a) sviatky, zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia), 

b) spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine, 

c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes, osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia), 

d) negatívne javy (rasová diskriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám), 

e) kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe. 

 

20. Mestá a miesta 
a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin), 

b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte), 

c) turisticky zaujímavé miesta  (hrady, zámky, kúpele, jaskyne a mestá), 

d) miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie, 

e) miesto mojich snov. 

 

21. Obliekanie a móda 
a) vplyv počasia a podnebia na odievanie, 

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti, 

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie, 

d) módne trendy – farby, tvorcovia, módne prehliadky, 

e) „Šaty robia človeka“, šaty na mieru, konfekcia, v obchode s odevmi, u krajčíra. 
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22. Kniha – priateľ človeka 
a) knihy – výber, čítanie, 

b) obľúbený autor a žánre, 

c) prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa), 

d) nositelia Nobelovej ceny za literatúru a ich diela, 

e) kríza v čítaní beletrie (príčiny), kupovanie kníh, služby knižníc, inštitútov. 

 

23. Vzory a ideály 
a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt, 

b) človek, ktorého si vážim, 

c) skutoční a literárni hrdinovia, 

d) hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii), 

e) ja ako hrdina. 

 

24. Krajina, ktorej jazyk sa učím 
a) krajina a obyvatelia, 

b) miesto, ktoré by som rád navštívil, 

c) výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie, 

d) stereotypy a predsudky, 

e) zjednotená Európa. 

 

25. Slovensko – moja vlasť  
a) krajina a obyvatelia,  

b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom, 

c) zvyky, tradície, konvencie,  

d) stereotypy a predsudky,  

e) miesto Slovenska v zjednotenej Európe. 

 

KOMUNIKATÍVNE ZRUČNOSTI 
Pod komunikatívnymi zručnosťami rozumieme nasledovné cieľové zručnosti: 

a) receptívne: 

 čítanie s porozumením (Leseverstehen), 

 počúvanie s porozumením (Hörverstehen), 

b) produktívne: 

 ústny prejav (Sprechen), 

 písomný prejav (Schreiben), 

c) interaktívne: 

 čítanie + ústny / písomný prejav, 

 počúvanie + ústny / písomný prejav. 

V rámci komunikatívnych zručností žiak dokáže primeraným spôsobom realizovať svoje 

komunikatívne potreby a zámery v konkrétnej situácii. 

 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM (LESEVERSTEHEN) 

Žiak dokáže: 

 porozumieť textom, v ktorých sa vyskytuje celkom bežne používaný jazyk z oblasti 

každodenného života a povolaní, 
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 porozumieť súkromným listom, v ktorých sa opisujú udalosti, pocity a želania, 

 porozumieť kratším novinovým článkom, komentárom, interview, vecným informáciám, ktoré 

sú napísané jednoducho a slúžia laickej verejnosti, 

 porozumieť jednoduchému a jasne členenému literárnemu textu. 

 

Cieľové požiadavky 
Žiak dokáže: 

 identifikovať tému textu, 

 postihnúť hlavnú myšlienku, 

 porozumieť základným informáciám a dôležitým detailom, 

 rozlíšiť základné a rozširujúce informácie, 

 zachytiť špecifické informácie, 

 rozlíšiť rôzne názory a stanoviská, 

 rozpoznať citové zafarbenie textu, 

 odhadnúť význam niektorých slov v texte na základe kontextu, 

POČÚVANIE S POROZUMENÍM (HÖRVERSTEHEN) 

Žiak dokáže: 

 porozumieť informáciám, ktoré sa týkajú známych tém z každodenného života, ak hovoriaci používa 

zreteľný štandardný jazyk, 

 porozumieť základným informáciám z rozhlasového alebo televízneho vysielania o aktuálnych 

udalostiach a témach z jeho záujmových oblastí, ak sa hovorí relatívne pomaly a zreteľne. 

Cieľové požiadavky 
Žiak dokáže: 

 dentifikovať tému hovoreného prejavu, 

 pochopiť hlavnú myšlienku, 

 porozumieť základným informáciám a dôležitým detailom, 

 rozlíšiť základné a rozširujúce informácie, 

 zachytiť špecifické informácie, 

 rozlíšiť rôzne názory a stanoviská, 

 rozlíšiť citové zafarbenie prejavu. 

 

HOVORENIE (SPRECHEN) 

Žiak dokáže: 

 vyrovnať sa so štandardnými situáciami, ktoré môžu nastať v krajinách, kde sa hovorí po 

nemecky, 

 zúčastniť sa bez prípravy rozhovoru o témach, ktoré sú mu známe alebo ho zaujímajú (rodina, 

záujmy, práca, ...), 

 opísať zážitky, udalosti, sny, nádeje, túžby a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory 

a plány, 

 jednoduchými jazykovými prostriedkami súvislo hovoriť o známych témach. 

 

Cieľové požiadavky 
Žiak dokáže: 

ústne sa vyjadriť k témam, týkajúcim sa štandardných situácií z vlastného zázemia a k témam, 

spojeným s uvedenými tematickými okruhmi, 
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 podieľať sa (začať, udržiavať, ukončiť) na rozhovoroch o známych témach, 

 získať a sprostredkovať informácie o prítomných, minulých a budúcich udalostiach, 

 vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho, 

 opísať osoby, predmety a činnosti, 

 súvislo opísať skúsenosti, sny, nádeje a ciele, porozprávať príbeh, 

 vyjadriť pocity a city (nespokojnosť, obdiv, odmietnutie, radosť, hnev, smútok a pod.. 

PÍSOMNÝ PREJAV (SCHREIBEN) 

Žiak dokáže: 

 jednoducho a jasne písať o témach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho, a vyjadriť na ne svoj 

názor, 

 vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod., 

 zvládnuť základné formy korešpondencie, 

 písať v súlade s pravidlami platného nemeckého pravopisu. 

Cieľové požiadavky 
Žiak dokáže: 

 napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 

 napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, , 

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, 

 napísať súvislý text, v ktorom vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, 

 napísať správu, rozprávanie. 

 

INTERAKTÍVNE (INTEGROVANÉ) ZRUČNOSTI 
Pod pojmom interaktívne (integrované) zručnosti sa rozumie ústny resp. písomný prejav 

na základe vizuálneho alebo sluchového podnetu (texty, grafy, schémy, obrazy, diagramy, 

audionahrávky, …). 

Cieľové požiadavky 
Žiak dokáže: 

 zvládnuť situácie z bežného života (obchody, dopravné prostriedky, cestovná kancelária, 

orientácia v meste), 

 reprodukovať dej jednoduchého príbehu alebo opisu a opísať svoju reakciu 

 sformulovať hlavnú myšlienku textu, základné, rozširujúce a špecifické informácie textu, 

vybrať postavu, epizódu a zdôvodniť výber, 

 tvoriť hypotézy, domnienky, očakávania k textu, prípadne k častiam textu, 

 vymieňať si informácie v oblasti svojich záujmov, 

 podať obsah textu na základe daných údajov, 

 argumentovať na základe textu, 

 zapracovať dané informácie do vlastného ústneho alebo písomného prejavu. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu konverzácie v nemeckom 

jazyku začlenené tieto prierezové témy: 

Envirnmentálna výchova – diskusiou na tému separovanie odpadu v nemecky hovoriacich 

krajinách a porovnaním situácie s našou krajinou sú žiaci moživovaní, aby sa viac angažovali pri 

triedení odpadu vo svojom okolí. 
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Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov v nemecky hovoriacich, 

ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, znášanlivosti voči iným 

kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  o možnostiach 

aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci vedení k aktívnemu 

a zdravému životnému štýlu.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať svoje 

dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať radosť z úspechu 

druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si a pomáhať 

slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci vedení, aby 

slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne talentovaným 

žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia zbierať 

informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný materiál formou 

PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň vytvorený projekt 

prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 

Prierezové témy v konverzáciách v nemeckom jazyku – 4. ročník (úroveň B2) 

1. Multikultúrna výchova 
- téma - rozvinutie schopnosti analyzovať a triediť informácie o kultúrach 

o  4. ročník – téma: Bývanie (kultúra bývania na Slovensku a v zahraničí) 

o  4. ročník – téma: Multikultúrna spoločnosť (život a vzťahy medzi väčšinovým 

národom a národnostnými menšinami, tolerancia, intolerancia..., život 

v zjednotenej Európe) 

- téma – prehĺbenie poznania kultúr blízkeho okolia 

o  4. ročník – téma: Škola a štúdium (školský systém v nemecky hovoriacich 

krajinách) 

o  4. ročník – téma: Cestovanie (spôsoby cestovania, cestovanie do zahraničia...) 

- téma – rozvinutie argumentácie pri prezentácii vlastných názorov a postojov 

o  4. ročník – pri všetkých preberaných témach 

- téma – podnietenie snahy o korektné vzťahy s blízkym okolím 

o 4. ročník – téma: Medziľudské vzťahy (vzťahy v rodine, v škole, susedské, 

generačné, riešenie konfliktov...) 

- téma – rozvinutie uvedomelej reflexie vlastnej kultúrnej identity 

o  4. ročník – téma: Slovensko – naša vlasť; Mestá a miesta 

- téma -  vybudovanie schopnosti odhaľovať základné stereotypy a predsudky 

o  4. ročník - téma: Krajina, ktorej jazyk sa učím (zvyky, tradície, stereotypy 

a predsudky v nemecky hovoriacich krajinách) 

o  4. ročník – téma: Medziľudské vzťahy (vzťah k telesne postihnutým, 

bezdomovcom...) 

- téma – prehĺbiť schopnosť medzikultúrnej tolerancie 

o  4. ročník - téma: Starostlivosť o zdravie (civilizačné choroby, ich prevencia) 
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1. Mediálna výchova 
- téma - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi 
o  4. ročník – témy: Človek a príroda; Veda a technika; Umenie a kultúra 

- téma - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast... 
o  4. ročník – téma: Masmédiá (typy, výhody, nevýhody, vplyv masmédií na 

človeka, moderné formy masmediálnej komunikácie) 

 

2. Osobnostný a sociálny rozvoj 
- téma – rozvíjanie základných schopností dobrej komunikácie a k tomu príslušné 

vedomosti 
o 4. ročník – téma: Komunikácia (typy komunikácie, situácie, moderná 

komunikácia, jazyk...) 

o 4. ročník – téma: Bývanie (problémy bývania a význam životného prostredia 

a medziľudských vzťahov) 

- téma – utváranie a rozvíjanie základných zručností pre spoluprácu; uvedomovanie si 

hodnoty spolupráce 
o  4. ročník – téma: Povolanie a práca (kariéra, pracovný čas ...)  

3. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

- téma – schopnosť individuálne spracovať informácie a prezentovať ich 

–  4. ročník – téma: Významná osobnosť preberaná v jednotlivých témach 

4. Environmentálna výchova  
- téma –  

–  4. ročník – téma: Človek a príroda (životné prostredie, fauna, flóra, znečistenie 

a ochrana životného prostredia, prírodné katastrofy) 

Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Biológia  - 3. ročník – Zdravý životný štýl (zdravý životný štýl) 

                        - 3. ročník – Ľudské telo. Orgánové sústavy človeka (časti ľudského tela) 

                        - 1. ročník – Životné prostredie a organizmy (rastliny a zvieratá) 

Dejepis  - 1. ročník – Reformy Márie Terézie a Jozefa II. (Rakúsko) 

- 3. ročník – Príčiny pádu Železnej opony (Berlín a Berlínsky múr)  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (názvy krajín a ich hlavné mestá) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, 

v ktorých sa hovorí po nemecky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis) 

                                                 Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní 

absolventi) 

 Človek a spoločnosť (človek a spoločnosť) 

Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie, 

sviatosť manželstva) 

- 4. ročník – Rozdielne cesty hľadania Boha (svetové náboženstvá) 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Hodnotenie je špecifikované v predmete Nemecký jazyk – druhý cudzí jazyk. 
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KONVERZÁCIA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU 

 

Názov predmetu KONVERZÁCIA VO FRANCÚZSKOM  JAZYKU 

Časový rozsah výučby IV. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 54 hodín 

VIII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 54 hodín 

Ročník  I.-VIII. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 2, ISCED 3A  

Kód a názov odboru štúdia 7902 5 Gymnázium, 7902 J Gymnázium  

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelávanie 

vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky, 8 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

 Charakteristika učebného predmetu konverzácia vo francúzskom jazyku (KFJ)  sa zhoduje 

s predmetom Francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk. 

Žiak na úrovni B1 rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie 

o známych vedomostiach, s ktorými sa pravidelne stretáva v škole, voľnom čase atď. Dokáže sa 

zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto 

jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa 

osobne zaujíma. Dokáže opísať rôzne udalosti, svoje skúsenosti, sny, nádeje a ambície a stručne 

odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.  

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 

V predmete Konverzácia vo francúzskom jazyku si kladieme za cieľ, aby učiaci sa: 

 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú  v jeho vlastnej krajine,    

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom  a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,    

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   

 prispieval k  vzájomnému porozumenie medzi národmi a tolerancii k iným kultúram, 

 stále viac uplatňoval cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho 

jazyka, 

 si osvojil tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvinul  kritické myslenie, 
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 využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie 

a využívanie poznatkov v praxi, 

 dosiahol taký stupeň jazykovej kompetencie, ktorý mu umožní správne reagovať 

v rôznych spoločenských situáciách 

 rozvíjal postupne a cieľavedome všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, 

počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky,  

 nadobudol a používal slovnú zásobu podľa úrovne B1  v súlade so Spoločným 

európskym referenčným rámcom pre jazyky 

 

 

3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 
Výchovno-vzdelávacie stratégie sú špecifikované v predmete Francúzsky jazyk – 2. cudzí 

jazyk. 

 
4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

Stratégie vyučovania – pozri predmet Francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

1. GUIMBRETIERE, Elisabeth, LAURENS, Véronique – PAROLES EN SITUATIONS, 

HACHETTE, 2015, ISBN 978-2-01-401600-0 

2. GUILLEMANT, Dominique  - HEMISPHERE, ELI, 2012, ISBN 978-88-536-1336-3 

3. FANARA, Antonella., NIELFI, Carla. – RÉSEAUX, ELI, 2012, ISBN  

4. KLINKA, Tomáš, a kol. – FRANCOUZŠTINA Otázky a odpovedi, INFOA, 2008, ISBN 

978-80-7240-609-8 

Okrem uvedených učebníc sa na hodinách konverzácie vo francúzskom jazyku využívajú on-line 

materiály na internete, na CD-ROM, a iné aktuálne zdroje. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 
 

V predmete Konverzácia vo francúzskom jazyku sa budeme zaoberať témami, ktoré sú 

žiakom známe z vyučovacích hodín francúzskeho jazyka a môžu ich  uplatniť vo svojich  

dialógoch  a monológoch. Na hodinách konverzácie sa tiež  precvičí a prakticky uplatní 

nadobudnutá slovná zásoba, slovné spojenia a vety. Budeme pracovať s nasledujúcimi témami: 

  

OBSAHOVÝ ŠTANDARD PRE ÚROVEŇ B1 
 

Pre úroveň B1 a-c 

1. Rodina a spoločnosť 
a) životopis (osobné údaje : meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné 

momenty v živote),  

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby), 

c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, 

domáce práce, všedné dni, rodinné oslavy). 



 

 504 

 

2. Domov a bývanie 
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností), 

b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody), 

c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní). 

 

3. Obchod a služby 
a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská), 

b) služby (pošta, banka, cestovná kancelária, čerpacia stanica, hotel, kaderníctvo, a pod.), 

c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov. 

 

4. Doprava a cestovanie 
a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne), 

b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov), 

c) individuálne a kolektívne cestovanie (doprava, ubytovanie a stravovanie). 

 

5. Zamestnanie 
a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia, 

b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, rekvalifikácia, žiadosť o zamestnanie, 

profesijný životopis, prijímací pohovor), 

c) pracovný čas a voľný čas (efektivita práce, nové technológie). 

 

6. Masmédiá 
a) typy masovokomunikačných prostriedkov (printové a elektronické médiá, ich využitie, 

výhody, nevýhody), 

b) tlač (noviny, časopisy), 

c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť rôznych typov programov). 

 

7. Stravovanie 
a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo, 

b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii), 

c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie). 

 

8. Voľný čas, záľuby a životný štýl 
a) možnosti trávenia voľného času, 

b) organizovanie voľného času (mimoškolské aktivity, krúžky), 

c) individuálne záľuby (kultúra a umenie, hudba, film), ručné práce, športové aktivity). 

 

9. Krajiny, mestá a miesta 
a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin), 

b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte), 

c) turisticky zaujímavé miesta  (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá. 

 

10. Obliekanie a móda 
a) vplyv počasia a podnebia na odievanie, 

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti, 

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie. 
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11. Krajina, ktorej jazyk sa učím 
a) krajina a obyvatelia, 

b) miesto, ktoré by som rád navštívil, 

c) osobitosti, zvyky, tradície a konvencie. 

 

Budeme sa zaoberať rozvojom a prehlbovaním pragmatických kompetencií:  

- funkčne využívať jazykové prostriedky na získanie informácii napr. korešpondencia 

- vyjadrenie názorov a postojov (súhlas, nesúhlas, presvedčenie, argumentácia) 

- vyjadrenie modality (povinnosť, schopnosť) 

- vyjadrenie vôle (túžby, zámery) 

- vyjadrenie emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, rozčarovanie, 

strach) 

- vyjadrenie etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, pozdravenie, žiadosť, 

odmietnutie, začatie, udržiavanie a ukončenie rozhovoru)  

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu konverzácia vo 

francúzskom jazyku začlenené tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova – prostredníctvom spoznávania sveta rovesníkov vo francúzsky 

hovoriacich, ale aj v iných krajinách sveta sú žiaci vedení k tolerancii, ústretovosti, znášanlivosti 

voči iným kultúram a národom. 

Ochrana života a zdravia – rozprávaním sa o zdravom stravovaní, spôsobe života,  

o možnostiach aktívneho i pasívneho športu, o chorobách a o ich predchádzaní sú žiaci vedení 

k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – prostredníctvom rôznych tvorivých, komunikačných 

a interaktívnych metód sa žiaci učia pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, využívať svoje 

dary a schopnosti, eliminovať negatívne prejavy, vzájomne sa ohodnotiť a mať radosť z úspechu 

druhého. 

Ľudské práva – prácou v náhodne vytvorených skupinách sú žiaci vedení všímať si a pomáhať 

slabším spolužiakom, učia sa vzájomnej úcte, tolerancii. V diskusiách sú žiaci vedení, aby 

slobodne vyjadrovali svoj názor. Zvláštna pozornosť sa venuje mimoriadne talentovaným 

žiakom, ako aj zaostávajúcim.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – v súlade so zadanými témami sa žiaci učia zbierať 

informácie, prepájať poznatky z jednotlivých predmetov, spracovať zozbieraný materiál formou 

PowerPoint-ovej prezentácie alebo inou tvorivou formou a zároveň vytvorený projekt 

prezentovať a obhájiť pred spolužiakmi. 

Mediálna výchova – pomocou využívania multimédií a IKT sa žiaci učia kriticky  si voliť 

z množstva ponúkaných informácií v oblasti hudby, filmu, internetu. 



 

 506 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – porovnávaním našich zvykov a tradícií 

s krajinami, v ktorých sa hovorí nemecky, povzbudzujeme žiakov k hrdosti na svoju vlastnú 

kultúru, tradície, ako aj ľudí, ktorí ju vytvorili a uchovávajú. 

V predmete konverzácie vo francúzskom jazyku 
7. Multikultúrna výchova 

- témy: 

o  Cestovanie 

o  Vzdelanie 

o  Záľuby, voľný čas a životný štýl 
o  Krajina, ktorej jazyk sa učím 

8. Mediálna výchova 

- témy: 

o  Masmédiá 
9. Osobnostný a sociálny rozvoj 

- témy: 

o  Vzory a ideály 

o  Vzťahy medzi ľuďmi 
10. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- témy: 

o  Mestá a miesta 

o  Cestovanie 
o  Slovensko – moja vlasť 

11. Ochrana života a zdravia  

- témy: 

o  Stravovanie 
Medzipredmetové vzťahy s predmetom: 

Dejepis  - 1. ročník – Vznik Francúzska  

Geografia - 2. ročník – Regióny sveta – Európa (reálie frankofónnych krajín) 

- 2. ročník – Zvyklosti a tradície v regiónoch sveta (zvyky a obyčaje krajín, 

v ktorých sa hovorí po francúzsky) 

 - 3. ročník – Cestovný ruch (cestovanie) 

      - 3. ročník – Slovenská republika (Slovensko moja vlasť) 

Občianska náuka – 3. ročník – Trh práce (povolania, žiadosť o prijatie do zamestnania, 

životopis) 

                                              Nezamestnanosť (hľadanie práce, nezamestnanosť, nezamestnaní 

absolventi) 

 Rodina a škola.  

 Voľný čas 

  

 Katolícke náboženstvo – 2. ročník – Sviatky uvádzania do kresťanského života (krst, 

birmovanie, sviatosť manželstva) 

Latinčina – 2. a 3. ročník latinské slová 

 

8. HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU č. 21/2011 
Hodnotenie je špecifikované v predmete Francúzsky jazyk – 2. cudzí jazyk. 
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LATINČINA 
 

Názov predmetu LATINČINA 

Časový rozsah výučby II./VI. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

III./VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu  66 hodín 

Ročník  II. – III. / VI-VII. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3 

Kód a názov odboru štúdia 7902  J Gymnázium 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
  

   Latinčina umožňuje žiakom získať základ pre hlbšie lingvistické, literárne, historické 

vzdelávanie, uvedomiť si celkový kultúrny prínos vo vzťahu ku antickému dedičstvu. 

Zvládanie jazykového systému latinčiny, osvojenie si základov morfológie, lexiky a syntaxe je 

základom pre štúdium cudzích jazykov. Podporuje rozvoj lingvistického myslenia a aplikáciu 

logiky do gramatických štruktúr materinského jazyka a cudzích jazykov. Umožňuje pochopiť 

a správne používať cudzie slová, porozumieť im.  

Na oživenie výučby slúžia latinské piesne, nápisy, známe citáty, živé slová, príbehy z mytológie, 

termíny z lekárskeho a právnického názvoslovia, vyhľadávanie typologických zhôd s modernými 

jazykmi. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

 

   Cieľom štúdia latinčiny je, aby na elementárne znalosti mohli žiaci nadviazať po   absolvovaní 

gymnázia pri štúdiu rôznych vysokoškolských odborov, ktorých terminológia má základ 

v latinčine, predovšetkým pri štúdiu medicíny, farmácie, histórie, práva, filológie a ďalších. 

Jednotlivé lekcie doplňuje čítanie a preklad súvislých latinských textov, zo začiatku 

jednoduchších, neskôr sa študenti stretávajú aj s autentickými textami literatúry  písanej po 

latinsky. Popri jazykových znalostiach tento materiál rozširuje aj kultúrny rozhľad študentov.  

 

3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

   Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy.                                   
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    Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia) 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

   Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium latinčiny a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní nových 

informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania 

nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy 

opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  

a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, práce 

v dvojiciach, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, didaktické hry, 

samostatnú prácu, výklad. 

 

     5. UČEBNÉ ZDROJE 
  

Hlavným učebným zdrojom je učebnica latinčiny, slovník a ako doplnok české učebnice 

latinčiny. 

Špaňár, J., Kettner, E.: Latinčina pre gymnázia, SPN, Bratislava 1965,  ISBN 80-10-01139-8 

Špaňár, J., Hrabovský, J.: Latinsko/slovenský – Slovensko/latinský slovník, SPN, Bratislava 

1998, ISBN 80-08-02816-5 

      Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. část, Fortuna, Praha, 2000, ISBN 80-7168-697-2 

Seinerová, V.: Latina pro střední školy II. část, Fortuna, Praha 2001, ISBN 80-7168-786-3 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

2. ročník   ( Počet vyučovacích hodín: 66 ) 

Výslovnosť 
Časová dotácia: 2 hodiny 

Obsahový štandard 
Rôzne latinské texty. 

Výkonový štandard 

Žiak vie: správne vyslovovať a čítať latinské texty 

 

Podstatné mená - substantíva 
Časová dotácia: 11 hodín 

Obsahový štandard 
3 deklinácie a ich vzory  

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. podľa koncoviek zaradiť slová do deklinácie 

                2. skloňovať podstatné mená podľa vzorov 

Slovesá – verba 
Časová dotácia: 20 hodín 
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Obsahový štandard 
4 konjugácie, sloveso „byť“, imperfektum, particípium prézenta aktíva 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. podľa koncoviek infinitívu zaradiť slovesá do konjugácií 

                2. vyčasovať slovesá podľa vzorov 

 

Prídavné mena – adjektíva, Príslovky - adverbiá 
Časová dotácia: 13 

Obsahový štandard 
Adjektíva 3 deklinácií, stupňovanie adjektív, adverbiá 3 deklinácií a ich stupňovanie  

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. podľa vzorov podstatných mien skloňovať prídavné mená 

                2. stupňovať prídavné mená 

                3. tvoriť príslovky od prídavných mien 

                4. stupňovať príslovky 

 

3. ročník  ( Počet vyučovacích hodín: 66 ) 

Podstatné mená - substantíva 
Časová dotácia: 6 hodín 

Obsahový štandard 
4. a 5. deklinácia a ich vzory  

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. podľa koncoviek zaradiť slová do deklinácie 

                2. skloňovať podstatné mená podľa vzorov 

Slovesá – verba 
Časová dotácia: 15 hodín 

Obsahový štandard 
Futúrum slovies, konjuktív prézenta a imperfekta, deponentné slovesá 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. podľa koncoviek infinitívu zaradiť deponentné slovesá do konjugácií 

                2. vyčasovať deponentné slovesá podľa vzorov 

                3. vyčasovať slovesá v budúcom čase 

                4. tvoriť konjuktívy 4 konjugácií 

                5. používať konjuktívy vo vetách 

 Číslovky 
 Časová dotácia: 3 hodiny 

Obsahový štandard 
Základné a radové číslovky 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. skloňovať číslovky 1, 2, 3 

                2. tvoriť číslovky do 100 

                3. rátať, vymenovať základné a radové číslovky 1-10 

Zámená  
Časová dotácia: 10 hodín 

Obsahový štandard 
Osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťažné a neurčité zámená 
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Výkonový štandard 

Žiak vie: 1. vyskloňovať zámená 

 

   Obsahom vyučovania je systematické formovanie a prehlbovanie 

vedomostí, zručnosti a návykov zameraných na tieto oblasti: 

 

- zvukovú a grafickú stránku jazyka, slovnú zásobu a gramatiku 

- všeobecné učebné zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa 

   učiť, samostatne 

- získavať, spracovávať a uchovávať informácie obsiahnuté v latinských     

   textoch. 

   Rozsah učiva a jeho rozdelenie do jednotlivých ročníkov určuje učiteľ.   Žiaci sa prístupnou 

formou zoznamujú so základmi latinského jazyka, s latinským tvaroslovím, gramatiku si 

precvičujú pri prekladaní jednoduchších textov a cvičeniami, pri čítaní známych latinských 

výrokov, citátov. 

   Po absolvovaní dvojročného štúdia by mali byť študenti schopní pracovať s originálnym 

latinským textom s pomocou slovníka a mali by sa lepšie orientovať v množstve cudzích slov, 

ktoré majú často svoj pôvod práve v latinskom jazyku. Touto cestou si môžu osvojiť aj znalosti 

bežne používaných latinských výrokov a základy rímskych reálií a literatúry.  

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY  
 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu latinčina začlenené tieto 

prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v dvojiciach, aby si vyskúšali aj vzájomnú spoluprácu 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
2. tematický celok: Objavujeme Slovensko 

Cieľom zaradenia prierezovej témy je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 
- spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov 

Slovenska v oblasti ľudových tradícií, 

- spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, 

- výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra), 

- flóra a fauna na Slovensku, 

- chránené územia na Slovensku, 

- ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá 

regiónov Slovenska, 

- geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i., 

- významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska. 

- túto tému uplatníme v 2.ročníku pri preklade textu De Slovacia – Slovensko 

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmete 

Dejepis – 1. ročník - celok Fenomény antického sveta ( Rímska ríša) 
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8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Do hodnotenia predmetu latinčiny sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, domáce úlohy). 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete latinčina je cieľová komunikačná úroveň žiaka 

v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v tomto jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické 

a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 

Pri hodnotení v predmete latinčina sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 

plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  
 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete latinčina klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 24 až 28 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou témou. K splneniu úlohy pristupuje 

aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. 

Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, 

prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) zodpovedajú téme, 

v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť 

opisnou formou. Žiak vie presvedčivo argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať 

protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania 

cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá 

a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové 

prostriedky. Prerušuje len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené 

menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť 

neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah 

a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná a žiak 

väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať 

stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť 

prejavu. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú 

zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Plynulosť 

a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, 

žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne 

sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie 

rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej 

téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak 
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dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému 

názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 

interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý 

a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne 

jazykové prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú 

plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. 

Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, 

obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba 

je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak 

dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho 

jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou 

učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný 

vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť 

prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na 

otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať 

základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 
 

SEMINÁR Z MATEMATIKY 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z MATEMATIKY 

Časový rozsah výučby III. / VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

IV. / VIII. ročník 2(4) hodiny týždenne, spolu 52 (104) hodín 

Ročník  III. – IV. / VII. – VIII. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, J. M. Hurbana 44, 

010 01 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  Gymnázium, 7902 5 Gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie  

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACIEHO  PREDMETU  

 

Cieľom predmetu Seminár z matematiky je prehĺbiť a rozšíriť poznatky z matematiky v 

nadväznosti na základné učivo matematiky získané v povinnom vyučovaní. Predmet poskytuje 

žiakom so zvýšeným záujmom o matematiku rozšírenie vedomostí a zručností ako prípravu na 

maturitnú skúšku.  

Predmet Seminár z matematiky je súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Vyučovací 

predmet vychádza zo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, vzdelávacieho 

odboru matematika. 

Komplexné ponímanie matematiky využívajúce poznatky už z celého základného kurzu, 

umožňuje žiakom hlbšie, a v širších súvislostiach uvedomovať si užitočnosť získaných poznatkov 

a ich aplikovateľnosť aj v praktickom živote. Na seminári z matematiky sa využíva k tomu 

spektrum výpočtových, dôkazových, konštrukčných úloh, ktoré slúžia k upevneniu a precvičeniu 

učiva matematiky.  

Predmet Seminár z matematiky sa vyučuje v 3. ročníku s časovou dotáciou 1h. týždenne a 

4. ročníku štvorročného štúdia na gymnáziu formou voliteľného alebo nepovinného predmetu 

s časovou dotáciou 2 h alebo 4 h týždenne.(Študent si volí časovú dotáciu i formu predmetu). 

 

2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

Cieľom vyučovania predmetu Seminár z matematiky na gymnáziách je komplexne rozvíjať 

žiakovu osobnosť. Proces vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci:  

 získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote,  
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 rozvíjali funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou 

organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v živote,  

 rozvíjali logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať 

v skupine pri riešení problému.  

 získali a rozvíjali zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa,  

 nové vedomosti získavali špirálovite, s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia 

úloh s rôznym kontextom,  

 správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy,  

 čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť,  

 vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy),  

 rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, priestorovú predstavivosť,  

 boli schopní pracovať s návodmi a tvoriť ich,  

 naučili sa samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať 

výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia,  

 používali prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií, 

čo by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa 

na podstatu riešeného problému,  

 prostredníctvom medzipredmetových vzťahov a prierezových tém by mali spoznať 

matematiku ako súčasť ľudskej kultúry aj ako dôležitý nástroj pre spoločnosť. 

 

3. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej 

školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov 

a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

Štúdium matematiky na strednej škole prispieva k rozvoju kľúčových  kompetencií:   

kompetencia    uplatňovať    základ    matematického    myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky     
- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 
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- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

kompetencia riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení  

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov  

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov  

kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

sociálne komunikačné kompetencie 
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti 

kompetencie sociálne a personálne 
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných 

cieľov 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

kompetencie pracovné 
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 
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- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, kompetencie smerujúce k 

iniciatívnosti a podnikavosti 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v 

každodennom živote. 

kompetencie občianske 
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného 

života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality 

životného prostredia 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, je tolerantný a empatický 

k prejavom iných kultúr, 

kompetencie vnímať, chápať a dodržiavať ľudské práva 
- vie, že nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do 

rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť 

- vie, že každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva 

- vie, že každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu 

- vie, že každý má právo na vzdelanie 

- vie, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na 

ochranu mena 

- vie, že Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana 

osobných údajov sa zaručujú 

 

2. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY): 

 

Aby žiak dosiahol výkonový štandard budeme používať: 

 praktické riešenie úloh, hľadanie a rozbor riešení 

 využívanie IKT 

 riešenie problémových úloh v skupine 

 výklad 

 práca s reálnymi údajmi 

 diskusia 

 samostatná práca 
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3.  UČEBNÉ ZDROJE 

 

 Bušek I., Mannová B., Riečan B., Šedivý J.: Zbierka úloh z matematiky pre 3. 

ročník gymnázií, SPN Bratislava, 1988. 

 Bušek I. a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 4. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 

1991. 

 Odvarko O: Funkcie I, SPN Bratislava, 1990. 

 Odvarko O., Ryšanková M.: Funkcie II, SPN Bratislava, 1990. 

 Riečan B., Čunderlíková K.: Pravdepodobnosť a štatistika, SPN Bratislava, 2009. 

 Smida J.: Postupnosti a rady, SPN Bratislava, 1988. 

 Smida J., Šedivý J.: Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník gymnázií, SPN 

Bratislava, 1985. 

 Smida J., Božek M., Odvarko O.: Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník 

gymnázií, SPN Bratislava, 1992. 

 

4. OBSAH VZDELÁVANIA 
 

III./ VII. ročník: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
  

1. Stereometria (12 hodín) 

- Polohové konštrukčné úlohy  

- Uhol dvoch priamok, uhol priamky a roviny, uhol dvoch rovín 

- Kolmosť priamok a rovín 

- Vzdialenosť bodu od priamky a roviny, vzdialenosť priamok a rovín 

 

2. Diferenciálny počet (24 hodín) 

- Limita funkcie 

- Derivácia funkcie v bode 

- Derivácia elementárnych funkcií 

- Vyšetrovanie priebehu funkcie 

 

3. Integrálny počet (16 hodín) 

- Primitívna funkcia 

- Integračné metódy 

- Určitý integrál 

 

1. Riešenie úloh externej časti maturitných skúšok (14 hodín) 

- Riešenie maturitných testov z rokov 2008 – 2016 

-  

IV. / VIII. ročník: 2(4) hodiny týždenne, 52(104) hodín ročne 

1. Základy matematiky ( 14h/28h ) 

    - Logika a množiny 

    - Čísla, premenné a výrazy 
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    - Teória čísel 

    - Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

2.  Funkcie ( 12h/24h ) 

    - Funkcia a jej vlastnosti 

    - Lineárna a kvadratická funkcia 

    - Mnohočleny a mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia 

    - Logaritmické a exponenciálne funkcie 

    - Goniometrické funkcie 

    - Postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť 

3. Planimetria ( 16h/32h ) 

    - Základné rovinné útvary 

    - Analytická geometria v rovine 

    - Množiny bodov daných vlastností a ich analytické vyjadrenie 

    - Zhodné a podobné zobrazenia 

    - Konštrukčné úlohy 

4. Stereometria ( 4h/8h ) 

    - Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny 

    - Súradnicová sústava v priestore 

    - Lineárne útvary v priestore - polohové úlohy 

    - Lineárne útvary v priestore - metrické úlohy 

    - Telesá 

5. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika ( 6h/12h ) 

    - Kombinatorika a pravdepodobnosť 

    - Štatistika 

 

Vzdelávací štandard  
 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

 

III./VII. ročník:  2 hodina týždenne, 66 hodín ročne 

 

Stereometria (12 h) 

Obsahový štandard 
Rez telies (kocka, kváder, ihlan), riešenie výpočtom a grafické riešenie úloh o vzdialenostiach 

bodov, priamok a rovín, riešenie výpočtom a grafické riešenie úloh o uhloch priamok, priamky a 

roviny a rovín, vety o kolmosti priamok a rovín 

Výkonový štandard 
Rozvíjať priestorovú predstavivosť, vedieť zostrojiť rez ihlana, vedieť zostrojiť rez kocky, ak nie 

sú žiadne dva z troch bodov roviny rezu v jednej stene telesa. Graficky alebo výpočtom určiť 

vzdialenosť bodov, priamok a rovín, uhol dvoch priamok, priamky s rovinou a dvoch rovín. 

Zdôvodniť kolmosť priamok, resp. priamky a roviny. 

Diferenciálny počet (24 h) 

Obsahový štandard 



 

 519 

Elementárne funkcie, dotyčnica ku grafu v danom bode, limita funkcie v bode, okolie bodu, vety 

o limitách, spojitosť funkcie v danom bode, prehľad derivácií základných funkcií, derivácia 

súčinu a podielu, derivácia zloženej funkcie, monotónnosť, lokálne a globálne extrémy, 

konkávosť a konvexnosť grafu funkcie 

Výkonový štandard 
Vedieť určiť limitu funkcie a poznať jej význam, vedieť určiť spojitosť funkcie, poznať a použiť 

derivácie elementárnych funkcií, deriváciu súčinu a podielu, deriváciu zloženej funkcie, využitím 

derivácií určiť rovnicu dotyčnice, približne riešiť rovnicu f(x) = 0, vyšetriť priebeh funkcie 

a nakresliť jej graf, aplikovať derivácie vo fyzike 

Integrálny počet (16 h) 

Obsahový štandard 
Primitívna funkcia, neurčitý integrál, metóda substitúcie, metóda per partes, určitý integrál, horný 

a dolný integrálny súčet, Newtonova – Leibnizova formula, rotáčne teleso, objem rotačného 

telesa 

Výkonový štandard 
Vedieť vypočítať neurčitý integrál, poznať vlastnosti neurčitého integrálu, poznať neurčitý 

integrál základných funkcií, pochopiť význam určitého integrálu, spoznať využitie integrálneho 

počtu – vedieť vypočítať objem rotačného telesa, obsah množiny ohraničenej krivkami, vedieť 

odvodiť vzťah pre výpočet objemu gule a valca  

 

IV./VIII. ročník: 2(4) hodiny týždenne, 52(104) hodín ročne 

 

Základy matematiky ( 14h/28h ) 

Logika a množiny 

Obsahový štandard 
Výrok, axióma, definícia, úsudok, hypotéza, tvrdenie, pravdivostná hodnota, logické spojky, 

negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, vyplýva, je ekvivalentné, kvantifikátor 

(existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), priamy a nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, 

množina, prvky množiny, podmnožina, nadmnožina, prienik, zjednotenie a rozdiel množín, 

Vennove diagramy, disjunktné množiny, prázdna množina, doplnok množiny, konečná a 

nekonečná množina. 

Výkonový štandard 
Rozlíšiť používanie logických spojok a kvantifikátorov vo vyjadrovaní sa v bežnom živote na 

jednej strane a v rovine zákonov, nariadení, zmlúv, návodov, matematiky na strane druhej, zistiť 

pravdivostnú hodnotu zloženého výroku (vytvoreného pomocou negácie, konjunkcie, 

disjunkcie, implikácie, ekvivalencie) z pravdivostných hodnôt jednotlivých zložiek (teda napísať 

pre danú situáciu príslušný riadok “tabuľky pravdivostných hodnôt”),  

z jednoduchých prípadoch rozhodnúť, či je výrok negáciou daného výroku, vytvoriť negáciu 

zloženého výroku (nie len pomocou “nie je pravda, že …”), v jednoduchých prípadoch zapísať 

a určiť množinu vymenovaním jej prvkov alebo charakteristickou 

vlastnosťou, v jednoduchých prípadoch rozhodnúť o konečnosti či nekonečnosti danej množiny, 

opísať základné druhy dôkazov (priamy, nepriamy, sporom) a dokumentovať ich príkladmi, určiť 

zjednotenie, prienik a rozdiel množín i doplnok množiny A (ak A je podmnožinou B) vzhľadom 

na množinu B, použiť vzorec pre počet prvkov zjednotenia dvoch množín pri hľadaní počtu 

prvkov týchto množín, resp. ich prieniku alebo zjednotenia, pri riešení úloh o množinách použiť 

ako pomôcku Vennove diagramy ( pre 2 -  4 množiny). 

Čísla, premenné a výrazy 
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Obsahový štandard 
Konštanta, premenná, výraz, obor definície výrazu, rovnosť výrazov, hodnota výrazu, 

mnohočlen, stupeň mnohočlena, doplnenie do štvorca (pre kvadratický mnohočlen), člen 

mnohočlena, vynímanie pred zátvorku, úprava na súčin, krátenie výrazu, prirodzené (N), celé (Z), 

nezáporné (N0), záporné (Z – ), racionálne (Q), iracionálne (I), reálne (R) čísla, n–ciferné číslo, 

zlomky (čitateľ, menovateľ, spoločný menovateľ, základný tvar zlomku, zložený zlomok, hlavná 

zlomková čiara), desatinný rozvoj (konečný, nekonečný a periodický), číslo π, nekonečno, 

číselná os, znázorňovanie čísel, komutatívny, asociatívny a distributívny zákon, odmocnina 

(druhá), n-tá odmocnina, mocnina (s prirodzeným, celočíselným 

exponentom), exponent a základ mocniny, základ logaritmu, absolútna hodnota čísla, úmera 

(priama a nepriama), pomer, percento, promile, základ (pre počítanie s percentami), faktoriál, 

kombinačné číslo, desiatková a dvojková sústava, dekadický a dvojkový zápis, interval (uzavretý, 

otvorený, ohraničený, neohraničený).  

Výkonový štandard  
Čísla: aokrúhľovať čísla, upraviť reálne číslo na tvar a 10n , kde n je celé číslo a a číslo z 

intervalu 10,1 , vypočítať absolútnu hodnotu reálneho čísla, zapísať vzdialenosť na číselnej 

osi pomocou absolútnej hodnoty, znázorňovať čísla na číselnú os, porovnávať čísla na číselnej 

osi, odčítať čísla z číselnej osi, pre konkrétne n všeobecne zapísať n-ciferné číslo, na približný 

výpočet číselných výrazov a hodnôt funkcií (vrátane log a) používať kalkulačku, 

pričom vie upravovať číselné výrazy na tvar vhodný pre výpočet na kalkulačke, zvoliť vhodný 

postup, aby mu vyšiel čo najpresnejší výsledok (napr. pri približnom výpočte 
!10!10

!20


) 

pomocou kalkulačky zistiť ostrý uhol, ktorý má danú goniometrickú hodnotu, porovnať dve 

reálne čísla na úrovni presnosti kalkulačky, vyjadriť zjednotenie, prienik a rozdiel konečného 

počtu intervalov pomocou najmenšieho počtu navzájom disjunktných intervalov, jednoprvkových 

množín a prázdnej množiny. 

Výrazy: Určiť hodnotu výrazu (dosadiť) “ručne” alebo pomocou kalkulačky, určiť obor definície 

výrazu, dstrániť absolútnu hodnotu rozlišovaním vhodných prípadov (t.j. V x V x pre 

x, pre ktoré V x 0 a V x V x pre x, pre ktoré V x 0 ), doplniť 

kvadratický trojčlen do štvorca, upravovať mnohočlen na súčin vynímaním pred zátvorku a 

použitím vzťahov pre rozklady výrazov x2 y2 , x2 2xy y2 , ax2 bx c, použiť pri 

úpravách výrazov (číselných alebo výrazov s premennými) rovnosti uvedené v časti 

Vlastnosti a vzťahy v cieľových požiadavkách pre maturantov,  roznásobovanie, vynímanie pred 

zátvorku, krátenie, úpravu zloženého zlomku na jednoduchý, 

Práca s premennou: Používať percentá a úmeru, nahradiť premennú vo výraze novým výrazom 

(substitúcia), pri priamo závislých veličinách vie vyjadriť jednu pomocou druhej, vyjadriť 

neznámu zo vzorca, zapísať slovný text algebraicky (matematizácia), zapísať vzťahy (v 

jednoduchom texte) pomocou premenných, čísel, rovností a nerovností, zapísať, vyjadriť bežné 

závislosti v geometrii, riešiť kontextové (slovné) úlohy vedúce k rovniciam a nerovniciam a 

interpretovať získané riešenia v jazyku pôvodného zadania. 

Teória čísel 

Obsahový štandard 
Deliteľ, násobok, deliteľnosť, najväčší spoločný deliteľ (NSD), najmenší spoločný násobok 

(NSN), prvočíslo, zložené číslo, nesúdeliteľné čísla, zvyšok, prvočíselný rozklad, prvočiniteľ. 

Znaky deliteľnosti: posledná cifra: 2, 5, 10, posledné dve cifry: 4, 25, 50, posledné tri cifry: 8, 

súčet všetkých cifier: 3, 9. 
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Výkonový štandard 
istiť bez delenia, či je dané číslo deliteľné niektorým z čísel uvedených v znakoch deliteľnosti, 

nájsť NSN, NSD daných čísel, nájsť celočíselné riešenia úloh, v ktorých možno jednoduchou 

úvahou určiť vhodnú konečnú množinu, ktorá hľadané riešenia musí obsahovať (riešenia úlohy 

potom nájde preverením jednotlivých prvkov získanej konečnej množiny), pri riešení 

jednoduchých úloh využiť pravidelnosť rozloženia násobkov celých čísel na číselnej osi. 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Obsahový štandard 
Rovnica, nerovnica, sústava rovníc, sústava nerovníc a ich riešenie, koeficient, koreň, koreňový 

činiteľ, diskriminant, doplnenie do štvorca, úprava na súčin, substitúcia, kontrola (skúška) 

riešenia, (ekvivalentné a neekvivalentné) úpravy rovnice a nerovnice. 

Výkonový štandard 
Rovnice: nájsť všetky riešenia lineárnej rovnice ax b 0 a kvadratickej rovnice ax2 bx c 0 , 

pričom pozná vzťah medzi koreňmi kvadratickej rovnice a koreňovými činiteľmi, počtom riešení, 

nájsť všetky riešenia, resp. všetky riešenia ležiace v danom intervale I (ak sa nedá presne, tak 

približne s pomocou kalkulačky) rovnice f(x) = A, kde A R a f je funkcia xa, bx, logb x ( a Q, b 

je kladné číslo rôzne od 1), |x a| , sin x, cos x, tg x a vie určiť, koľko riešení má uvedená 

rovnica v závislosti od čísla A, čísel a, b, c, resp. intervalu I, použitím danej substitúcie y 

x upraviť rovnicu zapísanú v tvare f x A na tvar f (y) = A , 

špeciálne vie nájsť všetky riešenia (resp. všetky riešenia ležiace v danom intervale I) rovníc f(ax 

+ b) = A kde f je funkcia xa, bx, logb x , sinx, cosx, f ax2 bx c A, kde f je funkcia xa, 

bx, logb x , nájsť všetky riešenia (resp. všetky riešenia ležiace v danom intervale I) rovníc 

zapísaných v tvare f(x)g(x) = 0, pokiaľ vie riešiť rovnice f(x) = 0, g(x) = 0, nájsť všetky riešenia 

(resp. všetky riešenia ležiace v danom intervale I) rovníc, ktorých riešenie 

možno upraviť na niektorý z predchádzajúcich tvarov použitím úprav jednotlivých strán rovnice, 

využívajúcich úpravy výrazov a základné vlastnosti funkcií pripočítaním (špeciálne odpočítaním) 

a vynásobením (špeciálne vydelením) obidvoch strán rovnice výrazom, umocnením (špeciálne 

odmocnením) obidvoch strán rovnice, odstránením absolútnej hodnoty v prípade rovníc s jednou 

absolútnou hodnotou (rozlišovaním dvoch vhodných prípadov), pričom vie rozhodnúť či použitá 

úprava zachová alebo či môže zmeniť množinu riešení danej rovnice; ktoré z koreňov rovnice, 

ktorá vznikla uvedenými úpravami, sú aj koreňmi pôvodnej rovnice, resp. - pri použití postupov, 

ktoré mohli množinu potenciálnych koreňov zmenšiť - o ktorých číslach ešte treba zistiť, či sú 

koreňmi pôvodnej rovnice, riešiť kontextové (slovné) úlohy vedúce k rovniciam a interpretovať 

získané riešenia v jazyku pôvodného zadania. 

Sústavy rovníc: opísať a geometricky interpretovať množinu všetkých riešení jednej a dvoch 

lineárnych rovníc s dvoma neznámymi, nájsť množinu všetkých riešení sústavy 1 - 3 lineárnych 

rovníc s 1 - 2 neznámymi, a to aj v prípadoch, keď táto sústava má nekonečne veľa riešení alebo 

nemá riešenia, nájsť všetky riešenia sústavy 2 rovníc s 2 neznámymi, ktorú možno jednoducho 

upraviť na tvar y f x g x, y 0 (resp. x f y g x, y 0 ), pokiaľ 

vie riešiť rovnicu g(x,f(x)) = 0 (resp. g(f( y ),y) = 0); upravovať sústavy rovníc použitím úprav 

jednotlivých strán rovnice, využívajúcich úpravy výrazov a základné vlastnosti 

elementárnych funkcií, použitím pripočítania (špeciálne odpočítania) a vynásobenia (špeciálne 

vydelenia) obidvoch strán rovnice výrazom, pričom vie rozhodnúť, či použitá úprava zachová 

alebo či môže zmeniť množinu riešení danej sústavy; ktoré z riešení sústavy, ktorá vznikla 

uvedenými úpravami, sú aj riešeniami pôvodnej sústavy, resp. - pri použití postupov, ktoré mohli 
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množinu potenciálnych riešení zmenšiť - o ktorých číslach ešte treba zistiť, či sú riešeniami 

pôvodnej sústavy. 

Nerovnice a ich sústavy: Nájsť množinu všetkých riešení nerovnice f(x)* L, kde L je reálne číslo, 

* je jeden zo znakov nerovnosti , , , a f je niektorá z funkcií 

ax+b bx, logb x, |x a| , resp. množinu všetkých riešení tejto nerovnice ležiacich v 

danom 

intervale;  f(x) ∗  L, kde f je niektorá z funkcií sinx, cosx, tgx a x je prvkom daného ohraničeného 

intervalu; )(

)(

xg

xf
∗  0,  f(x)g(x) ∗  0, pokiaľ vie riešiť nerovnice f(x) ∗  0, g(x) ∗  0 , kde ∗  je znak 

nerovnosti; pri riešení a úpravách nerovníc správne použiť vynásobenie obidvoch strán nerovnice 

kladným alebo záporným číslom, pripočítanie výrazu k obidvom stranám nerovnice, nájsť všetky 

riešenia nerovníc, ktorých riešenie možno uvedenými postupmi nahradiť riešením nerovníc 

uvedených v predchádzajúcej odrážke, riešiť sústavu nerovníc s jednou neznámou v prípadoch, 

keď vie vyriešiť samostatne každú z daných 

nerovníc, v rovine opísať a geometricky interpretovať množinu všetkých riešení jednej nerovnice 

s dvoma neznámymi x, y, ktorú možno zapísať v tvare y ∗  f (x) alebo x ∗  f (y) (kde ∗  je znak 

nerovnosti) v tých prípadoch, kedy vie načrtnúť graf funkcie y =f(x), resp. x = f(y), 

ax by c 0, riešiť kontextové (slovné) úlohy vedúce k nerovniciam a interpretovať 

získané riešenia v jazyku pôvodného zadania. 

 

Funkcie ( 12h/24h ) 

Funkcia a jej vlastnosti 

Obsahový štandard 
Premenná (veličina), “daná premenná je funkciou inej premennej”, funkcia, argument, 

funkčná hodnota, definičný obor a obor hodnôt funkcie, graf funkcie, rastúca, 

klesajúca, monotónna funkcia, maximum (minimum) funkcie, lokálne 

maximum a minimum funkcie, zhora (zdola) ohraničená funkcia, ohraničená funkcia, horné 

(dolné) ohraničenie; konštantná, prostá, inverzná, zložená, periodická funkcia. 

Výkonový štandard 
V jednoduchých prípadoch žiak vie rozhodnúť, či niektorá z dvoch daných premenných veličín je 

funkciou druhej z nich, a túto závislosť vyjadriť, ak je to možné urobiť pomocou predpisov 

funkcií, ktoré pozná, z daného grafu funkcie vie určiť približne jej extrémy, intervaly, na ktorých 

rastie (klesá), zistiť, či je zdola (zhora) ohraničená, nájsť definičný obor danej funkcie, resp. 

rozhodnúť, či dané číslo patrí do definičného oboru danej 

Funkcie, vie rozhodnúť, či dané číslo patrí do oboru hodnôt danej funkcie, vie nájsť funkčnú 

hodnotu funkcie v danom bode, určiť jej priesečníky so súradnicovými osami, nájsť 

priesečníky grafov dvoch funkcií, v prípade konštantnej funkcie a funkcií ax b , ax2 bx c , 

, xa, ax, loga x, sinx, cosx, tg x vie: určiť na danom intervale ich obor hodnôt, určiť intervaly, na 

ktorých sú tieto funkcie rastúce, resp. klesajúce, načrtnúť ich grafy, nájsť ich najväčšie, resp. 

najmenšie hodnoty na danom intervale a, b , rozhodnúť, ktoré z nich sú na danom intervale I 

prosté, zhora (zdola) ohraničené;  

načrtnúť grafy funkcií ax b , a + f (x), f(a + x), f (x), |f (x)|, ak pozná graf funkcie f a 

opísať, ako vznikne uvedený graf z grafu funkcie f, načrtnúť graf inverznej funkcie f  , ak 

pozná graf prostej funkcie f , nájsť inverzné funkcie k funkciám ax b , , xa, ax, loga x. V 

jednoduchý prípadoch rozhodnúť o existencii riešenia rovnice f(x) = 0 (resp. f(x) = a ), pokiaľ vie 

načrtnúť graf funkcie f , graficky znázorniť na číselnej osi množinu riešení nerovnice f(x)∗  a, kde 
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* je jeden zo symbolov , , , , pokiaľ vie načrtnúť graf funkcie f , nájsť všetky riešenia 

nerovnice f(x) ∗  a, pokiaľ vie riešiť rovnicu f (x) = a a súčasne vie načrtnúť graf funkcie f . 

Lineárna a kvadratická funkcia 

Obsahový štandard 
lineárna a kvadratická funkcia, , smernica priamky, vrchol paraboly. 

Ciele: 

Žiak vie riešiť lineárne a kvadratické rovnice a nerovnice, špeciálne vie nájsť priesečníky grafov 

2 lineárnych (resp. 2 kvadratických) funkcií alebo lineárnej a kvadratickej funkcie, vie nájsť 

predpis lineárnej (alebo konštantnej) funkcie, ak pozná hodnoty v 2 bodoch alebo hodnotu v 1 

bode a smernicu grafu tejto funkcie, nájsť predpis kvadratickej funkcie, ak pozná jej hodnoty v 3 

vhodne zvolených bodoch alebo vrchol jej grafu a hodnotu v ďalšom bode,; nájsť intervaly, na 

ktorých je daná lineárna alebo kvadratická funkcia rastúca, resp. klesajúca; nájsť - pokiaľ existuje 

- najväčšiu a najmenšiu hodnotu kvadratickej a lineárnej funkcie na danom intervale, špeciálne 

vie nájsť vrchol grafu kvadratickej funkcie, ak pozná jej predpis. 

Mnohočleny a mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia 

Obsahový štandard 
Mocnina, n-tá odmocnina, mocnina s prirodzeným, celočíselným exponentom, polynóm, 

mnohočlen, mocninová funkcia, koeficient pri n-tej mocnine (v polynomickej funkcii), exponent, 

lineárna lomená funkcia, asymptoty grafu lineárnej lomenej funkcie. 

Ciele: 

Žiak vie upravovať výrazy s mnohočlenmi, mocninami, vie riešiť rovnice a nerovnice s 

polynomickými, mocninovými a lineárnymi lomenými funkciami, schematicky načrtnúť a 

porovnať grafy funkcií y xn  pre rôzne hodnoty n Z na intervaloch , 1 , 1, 0 , 

0,1 , 1, , nájsť rovnice asymptot grafu lineárnej lomenej funkcie, nájsť intervaly, na 

ktorých je lineárna lomená funkcia rastúca, resp. klesajúca a nájsť k nej inverznú funkciu. 

Logaritmické a exponenciálne funkcie 

Obsahový štandard 
Exponenciálna a logaritmická funkcia, základ exponenciálnej a logaritmickej funkcie, logaritmus, 

prirodzený logaritmus. 

Ciele: 

Exponenciálna funkcia: Žiak vie použiť pravidlá používané pri výrazoch s exponentmi, riešiť 

exponenciálne rovnice a nerovnice, rozhodnúť o raste, resp. klesaní funkcie ax  v závislosti od 

čísla a a vie načrtnúť graf tejto funkcie s vyznačením jeho “význačných” bodov  

(t.j. [1, 0], [a, 1]); rozhodnúť o ohraničenosti zhora, resp. zdola funkcie ax  na danom intervale, 

 Logaritmická funkcia: Žiak vie použiť pravidlá s logaritmami, riešiť logaritmické rovnice 

a nerovnice, rozhodnúť o raste, resp. klesaní funkcie loga x v závislosti od čísla a a vie načrtnúť 

graf tejto funkcie s vyznačením jeho “význačných” bodov (t.j. [1, 0], [a, 1]); rozhodnúť o 

ohraničenosti zhora, resp. zdola logaritmickej funkcie na danom intervale, vyriešiť jednoduché 

príklady na výpočet úrokov. 

Goniometrické funkcie 

Obsahový štandard 
π, goniometrická funkcia, sínus, kosínus, tangens, (najmenšia) perióda. 

Výkonový štandard 
Žiak vie: použiť rovnosti s goniometrickými výrazmi pri úprave goniometrických výrazov, nájsť 

pomocou kalkulačky riešenie rovnice f(x) = a, kde f je goniometrická funkcia, a to aj v prípade, 

že na kalkulačne niektoré goniometrické alebo inverzné goniometrické funkcie nie sú, riešiť 

goniometrické rovnice a nerovnice, vyjadriť hodnoty goniometrických funkcií pre uhly  ako 
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pomery strán pravouhlého trojuholníka, použiť goniometrické funkcie pri výpočte prvkov 

pravouhlého trojuholníka vyjadriť (na základe znalosti súmerností a periodičnosti grafov 

goniometrických funkcií) sin cos tg pre R ako sínus, kosínus alebo tangens 

vhodného uhla, nájsť hodnoty všetkých goniometrických funkcií pre daný argument, ak pre tento 

argument pozná hodnotu aspoň jednej z nich, načrtnúť grafy funkcií sin, cos, tg, určiť hodnoty 

v bodoch, určiť najmenšie periódy 

týchto grafov, určiť podintervaly daného ohraničeného intervalu, na ktorých sú funkcie sin, cos, 

tg rastúce, resp. klesajúce, rozhodnúť o ohraničenosti funkcie tg x na danom intervale. 

Postupnosti, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť 

Obsahový štandard 
Postupnosť, (n-tý) člen postupnosti, graf postupnosti, rastúca, klesajúca, monotónna postupnosť, 

zhora (zdola) ohraničená postupnosť, ohraničená postupnosť, horné (dolné) ohraničenie; 

rekurentý vzťah, postupnosť daná rekurentne, aritmetická postupnosť, diferencia aritmetickej 

postupnosti, geometrická postupnosť, kvocient geometrickej postupnosti,  

Výkonový štandard 
Z daného predpisu postupnosti žiak vie načrtnúť graf postupnosti, vypísať členy postupnosti, 

určiť ľubovoľný člen, určiť približne jej extrémy, intervaly, na ktorých rastie (klesá), zistiť, či je 

zdola (zhora) ohraničená. Vie vypočítať hodnotu daného člena postupnosti danej jednoduchým 

rekurentným vzťahom. Žiak vie určiť hodnotu ľubovoľného člena aritmetickej postupnosti, ak 

pozná jeden jej člen a diferenciu alebo dva rôzne členy, pre aritmetickú postupnosť (danú 

explicitne) vie napísať zodpovedajúci rekurentný vzťah, nájsť súčet n (pre konkrétne n) za sebou 

nasledujúcich členov danej aritmetickej postupnosti, vyjadriť n-tý člen geometrickej postupnosti 

(pre konkrétne n) pomocou jej prvého (alebo iného než 

n-tého) člena a kvocientu q, nájsť súčet n za sebou nasledujúcich členov geometrickej 

postupnosti (pre konkrétne n), rozhodnúť o raste, resp. klesaní geometrickej postupnosti v 

závislosti od jej prvého člena a kvocientu. 

Planimetria ( 16h/32h ) 

Základné rovinné útvary 

Obsahový štandard 
Lineárne útvary: Bod, priamka, polpriamka, úsečka, stred úsečky, deliaci pomer, polrovina, 

rovnobežné a rôznobežné priamky, uhol (ostrý, pravý, tupý), susedné, vrcholové, súhlasné a 

striedavé uhly, os úsečky, os uhla, uhol dvoch priamok, kolmé priamky, kolmica, vzdialenosť 

(dvoch bodov, bodu od priamky, rovnobežných priamok). 

Kružnica a kruh: Stred, polomer (ako číslo i ako úsečka), priemer, tetiva, kružnicový oblúk, 

dotyčnica, sečnica a nesečnica, obvod kruhu a dĺžka kružnicového oblúka, kruhový výsek a 

odsek, medzikružie, obsah kruhu a kruhového výseku. 

Trojuholník:  Trojuholník (ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý, rovnoramenný a rovnostranný 

trojuholník), vrchol, strana (ako vzdialenosť, ako úsečka), výška (ako vzdialenosť, ako úsečka i 

ako priamka), uhol, ťažnica, ťažisko, stredná priečka, kružnica trojuholníku opísaná, kružnica do 

trojuholníka vpísaná, obvod a plošný obsah trojuholníka, trojuholníková nerovnosť, Pytagorova 

veta, sínusová a kosínusová veta. 

Štvoruholníky a mnohouholníky: Vrchol, strana (ako vzdialenosť, ako úsečka), uhlopriečka, uhol, 

konvexný štvoruholník, rovnobežník, kosoštvorec, obdĺžnik, štvorec, lichobežník, rovnoramenný 

lichobežník, základňa a rameno lichobežníka, výška rovnobežníka a lichobežníka, plošný obsah 

rovnobežníka a lichobežníka, konvexné, nekonvexné a 

pravidelné mnohouholníky, obsah mnohouholníka. 

Výkonový štandard 
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Žiak vie: približne vypočítať obvod a obsah narysovaných trojuholníkov, n-uholníkov, kruhov a 

ich častí, vypočítať v trojuholníku, jednoznačne určenom jeho stranami, resp. stranami a uhlami, 

zvyšné strany a uhly, dĺžky ťažníc, výšok, obvod a obsah, rozhodnúť, či sú dva trojuholníky 

zhodné alebo podobné, vlastnosti zhodnosti a podobnosti použiť vo výpočtoch, vypočítať obvod 

a obsah kruhu a kruhového výseku, rozhodnúť o vzájomnej polohe priamky a kružnice, dvoch 

kružníc, ak pozná ich polomery a vzdialenosť stredov, vypočítať plošný obsah rovnobežníka, 

lichobežníka, resp. rozkladom na trojuholníky aj obsah iných mnohouholníkov. 

Analytická geometria v rovine 

Obsahový štandard 
 (Karteziánska) súradnicová sústava na priamke (číselná os) a v rovine, súradnice bodu, 

všeobecná rovnica priamky, smernica priamky, smernicový tvar rovnice priamky, rovnica 

kružnice. Vzdialenosť dvoch bodov pomocou ich súradníc, vzťah medzi smernicami dvoch 

rovnobežných, resp. kolmých priamok, vzťah medzi koeficientami všeobecných rovníc dvoch 

rovnobežných, resp. kolmých priamok, výpočet uhla dvoch priamok (napr. pomocou skalárneho 

súčinu, kosínusovej vety alebo smerníc), vzdialenosti bodu od priamky. 

Výkonový štandard 
Žiak vie: zostrojiť (v danej súradnicovej sústave) obrazy bodov, ak pozná ich súradnice, a určiť 

súradnice daných bodov, vypočítať súradnice stredu úsečky, napísať analytické vyjadrenie 

priamky prechádzajúcej dvoma danými bodmi, daným bodom rovnobežne s danou priamkou, 

prechádzajúcej daným bodom kolmo na danú priamku; určiť vzájomnú polohu dvoch priamok 

(ak sú dané ich rovnice) a nájsť súradnice ich prípadného priesečníka, vypočítať vzdialenosť 

dvoch bodov, vzdialenosť bodu od priamky, vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok, obsah 

trojuholníka určeného jeho vrcholmi, uhol dvoch priamok, napísať rovnicu kružnice ak pozná jej 

stred a polomer, v tvare x2 + ax + y2 + by + c = 0, ak pozná tri body, ktorými kružnica 

prechádza; určiť z rovnice kružnice jej stred a polomer, rozhodnúť o vzájomnej polohe priamky a 

kružnice, dvoch kružníc, ak pozná ich rovnice. 

Množiny bodov daných vlastností a ich analytické vyjadrenie 

Obsahový štandard 
Poznať grafické, príp. analytické vyjadrenie množín bodov daných vlastností. 

Výkonový štandard 
Žiak vie: geometricky opísať a načrtnúť množiny bodov s konštantnou vzdialenosťou od bodu, 

priamky, kružnice; geometricky opísať a načrtnúť množiny bodov, ktoré majú rovnakú 

vzdialenosť od dvoch bodov, dvoch rovnobežných priamok,dvoch rôznobežných priamok; 

geometricky opísať a načrtnúť množiny bodov, ktoré majú od daného bodu vzdialenosť menšiu 

(väčšiu) ako dané kladné číslo, od danej priamky vzdialenosť menšiu (väčšiu) ako dané kladné 

číslo, od jedného bodu väčšiu vzdialenosť ako od druhého bodu, od jednej danej priamky väčšiu 

vzdialenosť ako od druhej danej priamky; opísať v jednoduchých prípadoch množinu bodov 

daných vlastností pomocou uhlov, častí priamky, kružnice a kruhu, znázorniť množinu bodov [x, 

y], pre ktoré platí y* f(x), kde * je jeden zo znakov , , , a f je predpis funkcie, ktorej graf 

vie žiak znázorniť; ax + by + c * 0, a v jednoduchých prípadoch aj množinu bodov [x, y], ktorá je 

opísaná sústavou dvoch z predchádzajúcich nerovníc, tieto množiny bodov použiť pri riešení 

jednoduchých konštrukčných úloh. 

Zhodné a podobné zobrazenia 

Obsahový štandard 
Zhodné zobrazenie, osová súmernosť, os súmernosti, posunutie, stredová súmernosť, stred 

súmernosti, otočenie, stred otočenia, orientovaný uhol a jeho veľkosti, uhol otočenia, osovo a 

stredovo súmerný útvar; skladanie zobrazení, inverzné zobrazenie. 
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Výkonový štandard 
Žiak vie: zobraziť daný útvar v danom zhodnom zobrazení, rozhodnúť, či je daný útvar osovo 

(stredovo) súmerný, napísať súradnice bodu, ktorý je obrazom daného bodu v súmernosti podľa 

začiatku súradnej sústavy, v súmernosti podľa niektorej súradnej osi, v posunutí; určiť inverzné 

zobrazenie k danému zhodnému zobrazeniu, zostrojiť obraz daného útvaru v danom zhodnom 

zobrazení, resp. útvar podobný s daným útvarom, pri danom pomere podobnosti. 

Konštrukčné úlohy 

Obsahový štandard 
Rozbor, náčrt, konštrukcia, postup konštrukcie. 

Výkonový štandard 
Žiak vie: zdôvodniť postup konštrukcie, t. j. urobiť rozbor jednoduchých konštrukčných úloh, 

pričom vie použiť nasledujúce základné konštrukcie (na ktoré sa môže pri opise postupu 

zložitejších konštrukčných úloh odvolávať bez toho, aby ich podrobne rozpisoval): rovnobežku s 

danou priamkou daným bodom, rovnobežku s danou priamkou v predpísanej vzdialenosti, os 

úsečky, os uhla, priamku, ktorá prechádza daným bodom a zviera s danou priamkou daný uhol, 

úsečku dĺžky 
c

ab
 (pomocou podobnosti), kde a, b, c sú dĺžky narysovaných úsečiek, rozdeliť 

úsečku v danom pomere; trojuholník určený: tromi stranami, dvoma stranami a uhlom, dvoma 

uhlami a stranou, kružnicu: trojuholníku opísanú, do trojuholníka vpísanú, dotyčnicu kružnice: v 

danom bode kružnice, z daného bodu ležiaceho mimo kružnice, rovnobežnú s danou priamkou; 

obraz daného bodu, úsečky, priamky, kružnice a jej častí v danom zhodnom zobrazení; množiny 

bodov daných vlastností, 

pri kreslení náčrtu pri rozbore úlohy rozlíšiť jednotlivé možnosti zadania (napr. “výška leží v 

trojuholníku” a “výška je mimo trojuholníka”), na základe vykonaného (daného) rozboru napísať 

postup konštrukcie, uskutočniť konštrukciu danú opisom, určiť počet riešení v prípade číselne 

zadaných úloh. 

Stereometria ( 4h/8h ) 

Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny 

Obsahový štandard 
Premietanie (voľné rovnobežné premietanie), priemet priestorového útvaru do roviny 

Výkonový štandard 
Vedieť, že voľné rovnobežné premietanie zachováva deliaci pomer a rovnobežnosť. Vedieť 

použiť vlastnosti voľného rovnobežného premietania pri zobrazovaní kocky, pravidelných 

hranolov. 

Súradnicová sústava v priestore 

Obsahový štandard 
 (Karteziánska) sústava súradníc v priestore, bod a jeho súradnice, vzdialenosť bodov. Vyjadrenie 

vzdialenosti dvoch bodov pomocou ich súradníc. 

Výkonový štandard 
Žiak vie zostrojiť (v danej súradnicovej sústave) obrazy bodov, ak pozná ich súradnice, a určiť 

súradnice daných bodov, určiť súradnice stredu úsečky, špeciálne vo vhodne zvolenej 

súradnicovej sústave opísať vrcholy daného kvádra. 

 

Lineárne útvary v priestore - polohové úlohy 

Obsahový štandard 
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Bod, priamka a rovina v priestore, rovnobežné, rôznobežné a mimobežné priamky, rovnobežnosť 

a rôznobežnosť priamky a roviny, rovnobežné a rôznobežné roviny, priesečnica dvoch rovín, rez 

telesa rovinou. 

Výkonový štandard 
Žiak vie opísať možnosti pre vzájomné polohy ľubovoľných dvoch lineárnych útvarov, 

rozhodnúť o vzájomnej polohe dvoch lineárnych útvarov pomocou ich obrazu vo voľnom 

rovnobežnom premietaní, zostrojiť vo voľnom rovnobežnom priemete jednoduchého telesa 

(kocky, resp. hranola) priesečník priamky (určenej 2 bodmi ležiacimi v rovinách stien kocky, 

resp. hranola) s rovinou steny daného telesa, zostrojiť rovinný rez kocky, kvádra rovinou určenou 

tromi bodmi ležiacimi v rovinách stien, z ktorých aspoň dva ležia v tej istej stene daného telesa. 

Lineárne útvary v priestore - metrické úlohy 

Obsahový štandard 
Uhol dvoch priamok, kolmosť priamok a rovín, priamka kolmá k rovine, uhol dvoch rovín, 

kolmý priemet bodu a priamky do roviny, vzdialenosť dvoch lineárnych útvarov (dvoch bodov, 

bodu od roviny, bodu od priamky, vzdialenosť rovnobežných priamok, priamky a roviny s ňou 

rovnobežnej, vzdialenosť rovnobežných rovín), uhol priamky s rovinou. 

Výkonový štandard 
Žiak vie na zobrazených telesách označiť úsečky, ktorých skutočná veľkosť predstavuje 

vzdialenosť daných lineárnych útvarov; uhly, ktorých skutočná veľkosť predstavuje uhol daných 

lineárnych útvarov. 

Telesá 

Obsahový štandard 
Teleso, mnohosten, vrchol, hrana, stena, kocka, sieť kocky, hranol, kolmý a pravidelný hranol, 

kváder, rovnobežnosten, ihlan, štvorsten, pravidelný štvorsten, podstava, výšky v štvorstene, 

guľa, valec, kužeľ, objemy a povrchy telies, vzorce pre výpočty objemov a povrchov telies. 

Výkonový štandard 
Žiak vie rozhodnúť, či daná sieť je sieťou telesa daného obrazom vo voľnom rovnobežnom 

premietaní, načrtnúť sieť telesa daného obrazom vo voľnom rovnobežnom premietaní, riešiť 

úlohy, ktorých súčasťou je výpočet objemu, resp. povrchu kocky, kvádra, pravidelného 

kolmého hranola, pravidelného ihlana, gule, valca, kužeľa a vie pri tom nájsť a aktívne použiť 

vzorce pre výpočet objemov a povrchov telies potrebné pre vyriešenie úlohy. 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika ( 6h/12h ) 

Obsahový štandard 
 (Kombinatorické) pravidlo súčtu, (kombinatorické) pravidlo súčinu, permutácie, variácie a 

variácie s opakovaním, kombinácie, faktoriál, kombinačné číslo, Pascalov trojuholník, 

pravdepodobnosť, doplnková pravdepodobnosť, náhodný jav, nezávislé javy. 

Diagram – graf (stĺpcový, obrázkový, kruhový, lomený, spojitý, histogram), základný súbor, 

výberový súbor, rozdelenie, modus, medián, aritmetický priemer (aj viac ako dvoch čísel), 

stredná hodnota, smerodajná odchýlka, rozptyl, triedenie, vzťah pre výpočet rozptylu. 

Výkonový štandard 
Kombinatorika, pravdepodobnosť: Žiak vie riešiť jednoduché kombinatorické úlohy 

vypisovaním všetkých možností, pričom vie vytvoriť systém (strom logických možností) na 

vypisovanie všetkých možností (ak sa v 

tomto strome vyskytujú niektoré možnosti viackrát, vie určiť násobnosť ich výskytu), dokáže 

objaviť podstatu daného systému a pokračovať vo vypisovaní všetkých možností, na základe 

vytvoreného systému vypisovania všetkých možností určiť (pri väčšom počte možnosti 

algebraickým spracovaním) počet všetkých možností, použitím kombinatorického pravidla súčtu 



 

 528 

a súčinu, využitím vzorcov pre počet kombinácií, variácií, variácií s opakovaním a permutácií, 

použiť pri úprave výrazov rovnosti. Žiak vie rozhodnúť o závislosti javov A, B, ak pozná P (A), 

P(B) a P A B ; v jednoduchých prípadoch o správnosti použitia rovnosti 

P A B P A P B ; vie riešiť úlohy na pravdepodobnosť, založené na 

doplnkovej pravdepodobnosti alebo hľadaní pomeru všetkých priaznivých a všetkých možností, 

resp. všetkých nepriaznivých a všetkých priaznivých možností, ak vie tieto počty určiť riešením 

jednoduchých kombinatorických úloh. 

Štatistika: Žiak vie vypočítať aritmetický priemer daných čísel, získavať informácie z rôznych 

tabuliek (napr. autobusová tabuľka) a diagramov, spracovať údaje do vhodných diagramov, zistiť 

v danom súbore modus, medián, strednú hodnotu, priemery, rozptyl, smerodajnú odchýlku a 

uviesť štatistickú interpretáciu získaných výsledkov, uviesť príklad súboru s požadovanými 

podmienkami na modus, medián, strednú hodnotu, priemery, 

rozptyl, smerodajnú odchýlku, znázorniť a vyhodnotiť namerané hodnoty, urobiť triedenie a 

znázorniť ho. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
 

Prierezové témy 
- osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu 

- tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť 

definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný 

názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

- environmentálna výchova: v obsahovej rovine v slovných úlohách 

 

Konkrétne prierezové témy 
- osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu 

o 3. – 4. ročník: všetky tematické celky 

- tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť 

definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný 

názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

o 3. – 4. ročník: všetky tematické celky – vo vyučovaní matematiky je zaradené 

samostatné  i skupinové riešenie úloh, ktoré žiaci uskutočnia aj prezentujú 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

- fyzika – 1. ročník -  celky Rovnomerný pohyb (slovné úlohy na pohyb), Skalárne 

a vektorové veličiny 

- chémia – 1. ročník – celok Sústavy látok (výpočet koncentrácie roztoku) 

- dejepis – všetky ročníky  - osobnosti matematiky v histórii 
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- informatika – 1. ročník – celky Kódovanie informácie (číselné sústavy), Práca 

s prezentačným softvérom,  3. ročník – celok  Internet (spracovanie a vyhľadávanie 

informácií﴿ 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011: 
 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

(1) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

(2) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä 

praktických, 

(3) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 

na riešenie problémových úloh, príp. projektov, 

(4) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

(5) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológii, 

(6) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

(7) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

(8) kvalita výsledkov činnosti, 

(9) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

(10) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

(11) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie 

analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 

riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, 

i mimo nich (projekty, predpríprava na skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa 

nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať 

(nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, 

vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá problém diskutovať 

a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť 

a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, 

vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej 

úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť 

a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje 

a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými 

podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe 

získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne 

pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, menej aktívne mimo 

nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať 

informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, 

k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, 
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diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika 

a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, 

vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri 

skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s členmi skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť 

a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie často, nie však vždy, osvojuje si 

a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

úloh uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj 

problémové) vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým 

úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc 

vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín 

(projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať 

(nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko 

vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy 

správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, 

vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa 

vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, pri skupinovej práci 

je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na 

riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou 

známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie 

predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky 

pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej 

aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie 

vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať na 

podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie 

vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni 

a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné 

výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na podpriemernej 

úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 

zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má 

v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 

a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo 

vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie 

z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika 

myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú 

nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, 

jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať 

názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si 

a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Hodnotenie:
 Pojmy, definície, vlastnosti, vety, dôsledky  ovláda:

 

stupňom 1 - úplne a správne 
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stupňom 2 - správne a v  podstate úplne 

stupňom 3 - v podstate správne, má len nepodstatné medzery 

stupňom 4 - len základné, má značné nedostatky 

stupňom 5 - so značnými medzerami, nechápe väčšinu učiva 

Operačné schopnosti (numerické, rysovacie, konštrukčné,...): 
stupňom 1 - zručné, robí nepodstatné chyby    

stupňom 2 - zručné, robí nepodstatné chyby 

stupňom 3 - s chybami a  nepresnosťami 

stupňom 4 - pravidelné väčšie chyby a nedostatky 

stupňom 5 - chyby koriguje len s pomocou učiteľa
 Nadobudnuté vedomosti a zručnosti využíva pri riešení úloh:

 

stupňom 1 - produktívne a samostatne     

stupňom 2 - produktívne a samostatne alebo len s podnetom učiteľa 

stupňom 3 - samostatne alebo s malými podnetmi učiteľa 

stupňom 4 - len s pomocou učiteľa 

stupňom 5 - len s pomocou pri riešení jednoduchších úloh
 Terminológiu, frazeológiu a symboliku používa

 

stupňom 1 - správne 

stupňom 2 - správne 

stupňom 3 - s menšími nedostatkami 

stupňom 4 - s častými nedostatkami 

stupňom 5 - neovláda 

Algoritmické postupy (pri riešení úloh dôkazových, konštrukčných, rovníc...) 
stupňom 1 - ovláda bezchybne 

stupňom 2 - ovláda bezchybne 

stupňom 3 - ovláda s menšími chybami a nepozornosťami 

stupňom 4 - v podstate ovláda, s pomocou učiteľa vie chyby odstrániť 

stupňom 5 - neovláda 

Samostatné práce 
stupňom 1 - robí bezchybne, riešenia úloh sú logické 

stupňom 2 - robí väčšinou bezchybne, riešenia úloh sú logické 

stupňom 3 - robí s malými chybami 

stupňom 4 - robí časté chyby, s riešením úloh má problémy 

stupňom 5 - robí s veľkými nedostatkami 

Slovné výroky pomocou symboliky a graficky 
stupňom 1 - formuluje pohotovo 

stupňom 2 - formuluje bez podstatných nedostatkov 

stupňom 3 - formuluje s nedostatkami 

stupňom 4 - formuluje s ťažkosťami a chybami 

stupňom 5 - nevie formulovať 

V geometrii je jeho práca 
stupňom 1 - presná, estetická 

stupňom 2 - správna, bez väčších nepresností. estetická 

stupňom 3 - často nepresná, menej estetická 

stupňom 4 - s vážnymi nedostatkami v grafickom prejave 

stupňom 5 - nepresná, s neprehľadným grafickým prejavom 

Vhodné texty z učebníc 
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stupňom 1 - je schopný samostatne študovať 

stupňom 2 - je schopný samostatne alebo s pomocou študovať 

Aktivita 
stupňom 1 - o matematiku prejavuje sústavný záujem, je veľmi aktívny 

stupňom 2 - o matematiku prejavuje záujem, je aktívny 

stupňom 3 - priemerný záujem, občas potrebuje povzbudzovanie k vyššej aktivite 

stupňom 4 - o matematiku prejavuje slabý záujem, potrebuje povzbudzovanie 

stupňom 5 - neprejavuje žiadny záujem o matematiku, potrebuje sústavné povzbudzovanie 

 

Do výsledného hodnotenia predmetu sa zahŕňa forma:    

  

a) písomná: písomné práce, domáce úlohy 

b) tvorivá: olympiády, zapojenie sa do súťaží 

 

Výsledné polročné hodnotenie predmetu je percentuálne, každej forme hodnotenia sú 

priradené body aj známky. Výsledné hodnotenie sa vypočíta nasledovne:  

 

                                                                                          100
 bodov poctovplných súcet 

bodovzískaných súcet 
 % 

 

Príslušným percentám možno priradiť známku, ktorá je výsledným hodnotením na 

polročnom/koncoročnom vysvedčení nasledovne: 

 

             100 – 90%    výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%     dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%    dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%     nedostatočný 

 

Žiaci, ktorý si seminár z matematiky v 3. a 4. ročníku volia ako nepovinný predmet, sú 

hodnotený absolvoval (neabsolvoval). 

Absolvoval: 

- aktívna účasť na seminári počas aspoň 30 % z vyučovacích hodín 

- vypracovanie domácich úloh aspoň na známku dobrý (kritéria hodnotenia podľa 

Metodického pokynu 21/2011) 

- napísať aspoň 30% písomných prác písaných na seminári na známku aspoň dostatočný 

(kritéria hodnotenia podľa Metodického pokynu 21/2011). 

Neabsolvoval: 

- pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok pre absolvovanie seminára. 
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SEMINÁR Z INFORMATIKY 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z INFORMATIKY 

Časový rozsah výučby III.a IV. ročník 2(4) hodiny týždenne, spolu 66 (132) hodín      

VII.a VIII. ročník 2(4) hodiny týždenne, spolu 66 (132) hodín                                              

Ročník  III., IV. / VII. - VIII. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, J. M. Hurbana 44, 

010 01 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J   Gymnázium 7902 5 Gymnázium                 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štyri roky /osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACIEHO  PREDMETU  

 

Cieľom predmetu Seminár z informatiky je prehĺbiť a rozšíriť poznatky z informatiky v 

nadväznosti na základné učivo informatiky získané v povinnom vyučovaní. Predmet poskytuje 

žiakom so zvýšeným záujmom o informatiku rozšírenie vedomostí a zručností ako prípravu na 

maturitnú skúšku.  

Predmet Seminár z informatiky je súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Vyučovací 

predmet vychádza zo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, vzdelávacieho 

odboru informatika. 

Komplexné ponímanie informatiky využívajúce poznatky už z celého základného kurzu, 

umožňuje žiakom hlbšie, a v širších súvislostiach uvedomovať si užitočnosť získaných poznatkov 

a ich aplikovateľnosť aj v praktickom živote. Predmet buduje informatickú kultúru, t.j. 

vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.  

Predmet Seminár z informatiky sa vyučuje v 3. a 4. ročníku s časovou dotáciou 2 hodiny 

týždenne  štvorročného štúdia na gymnáziu formou voliteľného alebo nepovinného predmetu 

s časovou dotáciou 2 h alebo 4 h týždenne.(Študent si volí časovú dotáciu i formu predmetu). 

 

2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

Cieľom vyučovania predmetu seminár z informatiky je budovať informatickú kultúru, t.j. 

vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Proces vzdelania 

smeruje k tomu, aby žiaci:  

 vedeli pracovať v prostredí bežných aplikačných programov,  

 naučili sa efektívne vyhľadávať informácie,  

 rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém,  
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 rozvíjali programátorské zručnosti,  

 rozvíjali schopnosti kooperácie a komunikácie,  

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,  

 rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť,  

 rešpektovali intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, pochopili 

sociálne, 

etické a právne aspekty informatiky  

V učebnom predmete seminár z informatiky by mali žiaci nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

a) kompetencia k celoživotnému učeniu sa 
- plánovať  a organizovať si pracovnú činnosť, 

- hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení, 

- kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, 

- informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu, 

b) sociálne a komunikačné kompetencie 
- vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a údaje z rôznych zdrojov, 

- vedieť využívať informačné a komunikačné zdroje, 

- zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, zručnosti, 

- spracovať a prezentovať projekt, 

c) kompetencia riešenie problémov 
- analyzovať vybrané problémy, 

- aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych úloh, 

- používať základné myšlienkove operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh, 

- posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy, 

- logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom informatiky a iných učebných 

predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh, 

d) kompetencie manuálne 
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach s počítačom, 

- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výpočtovou technikou, 

e) kompetencie sociálne a personálne 
- na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomovať si svoju 

zodpovednosť v tíme, 

- odhadnúť a korigovať dôsledky svojho konania a uplatňovať sociálne prospešné 

zmeny v medziosobných vzťahoch. 

 

3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je 

učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby 

smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej 

školy. Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov 

a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 



 

 535 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach 

zapojením do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY): 

 

Aby žiak dosiahol výkonový štandard budeme používať: 

 praktické riešenie úloh, hľadanie a rozbor riešení 

 riešenie problémových úloh v skupine 

 výklad 

 práca s reálnymi údajmi 

 diskusia 

 samostatná práca 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE: 

 

- Kalaš, I a kol.: Informatika pre stredné školy, SPN 2001 Bratislava, Schválilo MŠ SR dňa 

26.5.2001 pod číslom 776/2001-4, ISBN 80-08-01518-7.  

- Baranovič, R., Šnajder, Ľ., Jašková, Ľ.: Internet pre stredné školy, Computer Press Brno 

2003, Schválilo MŠ SR dňa 11.7.2003 pod číslom 353-03-092, ISBN 80-251-0063-4 . 

- Belušová, M., Varga, M., Zimanová, R.: Informatika pre SŠ – Algoritmy s Pascalom, 

SPN Bratislava 2001, Schválilo MŠ SR dňa 22.7.2002 pod č. 2297/2002-42, ISBN 80-08-

03289-8.  

- Odborné časopisy, populárne časopisy, internet. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

IV./VIII. ročník: 2 hodiny týždenne, 52 hodín ročne 

 

1. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ( 30 hodín ) 

2. Informácie okolo nás ( 6 hodín ) 

3. Komunikácia prostredníctvom IKT ( 6 hodín) 

4. Princípy fungovania IKT ( 7 hodín ) 

5. Informačná spoločnosť ( 3 hodín) 

 

Vzdelávací štandard  
 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

IV./VIII. ročník: 2hodiny týždenne, 52 hodín ročne 
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Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ( 30 hodín ) 

Obsahový štandard 

 Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus a návrh dátových štruktúr a 

užívateľského prostredia, program, ladenie.  

 Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, testovanie, logické chyby, chyby počas 

behu programu.  

 Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy – 

úplné a neúplné vetvenie, viacnásobné vetvenie, cykly – s pevným počtom opakovaní, s 

podmienkou na začiatku a na konci), podprogramy, premenné, typy (číselný, logický, 

znakový) – množina operácií, údajové štruktúry (reťazec, jednorozmerné pole, 

dvojrozmerné pole, textový súbor)  

Výkonový štandard 

 Vedieť vytvoriť algoritmus na riešenie zadaného problému a vedieť ho zapísať do 

programovacieho jazyka, hľadať a opravovať chyby v algoritme a programe.  

 Vedieť rozdeliť problém na menšie problémy.  

 Požadovaným spôsobom modifikovať hotové programy, určiť vlastnosti vstupov, 

výstupov a vzťahy medzi nimi, vedieť ich testovať.  

 Riešiť úlohy pomocou obmedzenej sady príkazov, premenných, typov a operácií.  

 Vedieť kriticky zhodnotiť efektívnosť riešenia problému (neformálne skúmať zložitosť – 

napr. ktoré riešenie potrebuje viac času, pamäte...), porovnať rôzne riešenia podľa 

zadaných kritérií, (počet opakovaní, počet volaní, počet porovnaní, využitia pamäte).  

 Pracovať s lineárnou štruktúrou napr. s jednorozmerným poľom.  

  Vedieť vytvoriť algoritmus, v ktorom sa používajú jednoduchý cyklus, dva vnorené cykly 

s jednoduchým telom.  

 Vedieť používať logické operátory (and, or, not) a vytvárať logické výrazy.  

 Vedieť používať a rozumieť vetveniu v algoritme a programe. 

 Vedieť používať procedúry a funkcie, na prácu s reťazcami.  

 Vedieť používať funkcie na generovanie náhodných hodnôt.  

 Vedieť používať procedúry a funkcie, v ktorých je formálne alebo neformálne popísaný 

vstup pomocou parametrov a výstup.  

 Vedieť definovať vlastné procedúry a funkcie bez parametrov aj s parametrami (volanie 

hodnotou a odkazom), správne používať lokálne a globálne premenné.  

 Vedieť vyhľadať informácie v pomocníkovi programovacieho jazyka.  

 Vedieť zvoliť vhodnú testovaciu postupnosť údajov pri ladení programu.  

 Dodržiavať zásady čitateľného zápisu algoritmu.  

 Pracovať s textovým súborom - čítať zo súboru, zapisovať do súboru, pridávať do súboru, 

navrhnúť efektívny a ľahko čitateľný formát zápisu.  

 Rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, identifikovať miesta programu, v ktorých môže 

dôjsť k chybám počas behu programu a vedieť ich opraviť.  

 Vedieť pracovať s dvojrozmerným poľom.  

 

Informácie okolo nás ( 6 hodín ) 

Obsahový štandard 
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 Typy údajov spracovávaných na počítači (číselné, textové, zvukové, obrazové, algoritmy, 

logické, iné údaje) a ich reprezentácia v počítači (pojmy bit a bajt a odvodené jednotky 

napr. kB, KB, KiB).  

 Číselné sústavy, algoritmy prevodov čísel medzi sústavami (vzťah dvojková, osmičková a 

šestnástková sústava), aritmetické operácie v dvojkovej sústave, ohraničenie rozsahu 

čísel.  

 Digitalizácia rôznych druhov údajov, parametre typické pre digitalizáciu rôznych typov 

údajov, vzťah parametrov a rozsahu digitalizovaných informácii.  

 Potreba kompresie údajov, hranice kompresie, stratová a bezstratová kompresia, vhodnosť 

použitia na rôzne typy údajov.  

 Zber, uloženie, spracovanie, vyhľadávanie, triedenie a prezentácia údajov.  

 Spracovanie textu, grafiky, videa, tabuliek, zvuku aplikačným softvérom; rôzne typy 

súborov.  

 Ciele šifrovania informácií, princíp symetrického a asymetrického šifrovania  

Výkonový štandard 

 Vysvetliť princíp kódovania znakov (kódovacie tabuľky; ASCII a UNICODE), rastrových 

obrázkov (bežné formáty napr. bmp, jpg, gif, png,...), vektorových obrázkov, zvuku (midi, 

wav, mp3). Zdôvodniť ako kódovanie ovplyvňuje rozsah zakódovaných údajov a počet 

hodnôt, ktoré môžu byť daným kódovaním vyjadrené.  

 Vysvetliť rozdiel medzi rastrovými a vektorovými obrázkami a ilustrovať na príklade, 

zdôvodniť výber pre riešenie zadanej úlohy.  

 Vysvetliť význam stratovej kompresie a uviesť možnosti jej využitia.  

 Vysvetliť ako sa ukladajú v počítači programy (zdrojový, spustiteľný).  

 Vysvetliť algoritmus prevodu čísla zo sústavy do sústavy a ukázať na konkrétnom 

príklade; zdôvodniť používanie dvojkovej, osmičkovej a šestnástkovej sústavy v kontexte 

ich používania v počítačovom systéme, ukázať na príklade prevody medzi nimi. 

 Demonštrovať princíp výpočtu veľkosti pamäte (v bitoch, bajtoch a vyšších jednotkách), 

času (aj pri prenose údajov) na jednoduchom príklade.  

 Vyriešiť podľa zadania praktický problém, pozostávajúci z viacerých krokov použitím 

rôznych aplikácii. 

Komunikácia prostredníctvom IKT (6 hodín) 

Obsahový štandard 

 Počítačová sieť, zdieľanie zariadení a údajov, prenos informácií, komunikácia.  

 Prenos informácie cez komunikačné médiá (medený drôt, optické vlákno, bezdrôtovo). 

Vytváranie komunikačných kanálov, rýchlosť prenosu a jeho závislosť na kvalite 

použitého média. Viacnásobné využitie médií, princípy využitia verejnej 

telekomunikačnej siete.  

 Sieťové zariadenia, umožňujúce rozširovanie siete a rozdelenie záťaže. Princíp práce 

prepínača, prístupového bodu pre bezdrôtovú komunikáciu.  

 Internet – prepojenie viacerých sietí pomocou paketovej komunikácie, úloha medzistaníc 

(smerovačov). Adresácia v sieti Internet – jednoznačná IP adresa, adresa siete.  

 Aplikačné protokoly a poskytované služby v sieti Intenet – prehľad. 

 Správa siete Internet – aplikačné protokoly pre konfiguráciu zariadení (DHCP), správa 

doménových mien (DNS), registrácia doménového mena.  
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 Elektronická pošta, poštový server, adresa schránky, spôsoby prístupu k schránke. 

Interaktívna komunikácia (čet, Instant messaging, VOIP, ai.).  

 Štruktúrované dokumenty, oddelenie obsahu a prezentácie (hypertext). Zdieľanie 

dokumentov na webe, URL adresácia. Zobrazovanie štruktúrovaných údajov 

prehliadačmi.  

 Princípy ochrany počítačových sietí – bezpečné (šifrované) protokoly, selektívna ochrana 

(filtre), bezpečnostné brány a zástupné servery.  

Výkonový štandard 

 Uviesť výhody a nevýhody použitia počítačových sietí a uviesť príklady ich využitia v 

reálnom svete.  

 Charakterizovať výhody a nevýhody použitia jednotlivých druhov komunikačných médií.  

 Vysvetliť princíp paketovej komunikácie a spôsob doručovania paketov do cieľovej siete 

prostredníctvom medzistaníc (smerovačov).  

 Vysvetliť rozdiely v činnosti prepínača a smerovača.  

 Popísať spôsob jednoznačnej adresácie počítačov a sietí v Internete pomocou IP adries.  

 Vymedziť pojem aplikačný protokol. Popísať na konkrétnych príkladoch rozdiel medzi 

službami poskytovanými Internetom a službami poskytovanými inými používateľmi 

prostredníctvom Internetu.  

 Vysvetliť význam a spôsob používania doménových mien.  

 Popísať spôsob prenosu správ pomocou elektronickej pošty, demonštrovať na konkrétnom 

príklade.  

 Na konkrétnom príklade popísať základné prvky štruktúrovaného dokumentu a ukázať ich 

interpretáciu pomocou prehliadača. Priblížiť základné myšlienky prepojenia zdieľaných 

štruktúrovaných informácií (www) a možnosti ich využitia.  

 Ukázať možnosti vyhľadávania informácií zo zdieľaných dokumentov na Internete, 

efektívne vyhľadať konkrétne zadané informácie pomocou nástrojov, dostupných cez 

Internet  

 Objasniť niektoré riziká komunikácie prostredníctvom počítačovej siete a možnosti jej 

ochrany.  

 Uviesť spôsoby ochrany proti zneužitiu údajov, prieniku do systému, neoprávnenému 

prístupu k osobným údajom, ochrany dôvernosti dát.  

 

Princípy fungovania IKT (7 hodín) 
Obsahový štandard 

Počítač  

 Koncepcia počítača von Neumannovho typu – procesor, operačná pamäť, vstupno-

výstupné zariadenia, zbernice. Základné súčasti a parametre procesora (riadiaca jednotka, 

aritmetickologická jednotka, registre, zbernice). Spracovanie jednoduchých inštrukcií, 

strojový kód a jeho uloženie do pamäte.  

 Pamäte - operačná pamäť, rýchle vyrovnávacie pamäte (cache), vonkajšie pamäte, pamäte 

nezávislé na zdroji napájania. 

 Vstupno-výstupné zariadenia, úloha radičov (adaptérov). Komunikácia s procesorom 

prostredníctvom portov.  
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Operačný systém  

 Základné vlastnosti a funkcie. Bezpečnosť. Typy používateľských rozhraní (grafické 

rozhranie, príkazový riadok). Podpora práce v sieti. Microsoft Windows a Linux.  

 Správa súborov. Priečinky a súbory. Prístupové práva. Zdieľanie súborov. Súborový 

systém. Správa zariadení.  

Výkonový štandard 

 Popísať činnosť jednotlivých súčastí počítača von Neumannovho typu.  

 Popísať proces spracovania inštrukcie procesorom.  

 Vysvetliť význam vybraných parametrov procesora – taktovacia frekvencia, veľkosť 

registrov, šírka zberníc, počet jadier, veľkosť vyrovnávacej pamäte  

 Popísať postup pri zápise a čítaní z operačnej pamäte  

 Porovnať základné parametre používaných druhov pamätí a popísať ich  

 Charakterizovať rôzne typy vstupno-výstupných zariadení a vysvetliť princíp 

komunikácie procesora s nimi  

 Charakterizovať operačný systém z pohľadu funkcií, poskytujúcich priamo používateľovi.  

 Demonštrovať a vysvetliť získavanie informácií o samotnom operačnom systéme, o 

počítačovej sieti, o zariadeniach, o priečinkoch a súboroch.  

Informačná spoločnosť (3 hodiny) 

Obsahový štandard 

Informatizácia spoločnosti  

 Sprístupnenie informačných zdrojov, elektronizácia štátnej a miestnej správy (dane, 

kataster, register, a. i.)  

 Elektronické obchodovanie, platobné systémy, priemysel, informačné systémy.  

 Nové formy komunikácie: webové konferencie, diskusné fóra, blogy, e-learning, sociálne 

siete, otvorené encyklopédie na webe.  

Riziká IKT 

Sociálne riziká  

 Nevyžiadané e-maily – spamy, poplašné správy (hoax).  

  Jednoduchý prístup k nevhodným informáciám. Dôveryhodnosť, pravdivosť informácií 

na webe. Anonymita na webe.  

  Strata súkromia na webe. Reklama na webových stránkach.  

Technologické riziká  

 Škodlivý softvér – malware (vírusy, trójske kone, počítačové červy, spyware, adware).  

 Počítačové vírusy - základné pojmy, typy vírusov, prevencia, detekcia vírusov.  

 Počítačová kriminalita - prienik do počítačového systému, počítačové bankové krádeže 

(phishing, pharming, spoofing), dialery.  

 Počítačová bezpečnosť (prevencia, detekcia, náprava) - zabezpečenie a spôsoby ochrany 

(heslá, šifrovanie, prístupové práva), elektronický podpis (súkromný a verejný kľúč), 

firewall.  

Etika a právo  

 Autorské práva na softvér - registrácia softvéru, licencia, multilicencia, demoverzia, 

freeware, slobodný a otvorený softvér, adware, shareware, public domain, upgrade 

softvéru.  

Výkonový štandard 

 Popísať nové formy komunikácie a uviesť ich výhody a nevýhody.  
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 Charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska právnej ochrany (freeware, 

shareware, ...) a rozumieť ako sa dajú používať. Overiť typ daného softvéru.  

 Zdôvodniť potrebu právnej ochrany softvéru a vysvetliť dôsledky pri používaní 

nelegálneho softvéru.  

 Vysvetliť pojmy „licencia na používanie softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“, 

multilicencia.  

 Zdôvodniť potrebu ochrany údajov a vysvetliť, aké sú jej spôsoby a prostriedky,  

 Vysvetliť riziká prieniku do systému, vysvetliť základné spôsoby ochrany.  

 Uviesť a použiť metódy (resp. zhodnotiť možnosť overenia) na overenie dôveryhodnosti 

informácií a informačných zdrojov.  

 Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť škody, ktoré môžu spôsobiť a 

princíp práce antivírusových programov.  

  Vysvetliť význam antivírusovej ochrany v sieťach.  

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu seminár z informatiky 

začlenené tieto prierezové témy: 

 

- osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu 

- tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť 

definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný 

názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

 

OSOBNOSTNÝ  A SOCIÁLNY  ROZVOJ 
- tematický celok: Riešenie problémov, algoritmické myslenie, metódy overovania algoritmov 

 - tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Netiketa 

- tematický celok: Informačná spoločnosť – autorské práva na softvér 

 

OCHRANA  ŽIVOTA  A ZDRAVIA 
- úvodná vyučovacia hodina je venovaná bezpečnosti pri práci v  počítačovej učebni 

- tematický celok: Princípy fungovania IKT – časti počítača -  ergonometria klávesnice 

- tematický celok: Informácie okolo nás – Zvuková informácia- škodlivé účinky zvuku vysokej 

intenzity na ľudské ucho 

 

TVORBA  PROJEKTU  A PREZENTAČNÉ  ZRUČNOSTI 
 

- tematický celok:  Informácie okolo nás – Tvorba prezentácií na rôzne témy  v aplikácií 

Powerpoint 

- tematický celok:  Informácie okolo nás – Spracovanie textovej informácie 

- tematický celok:  Komunikácia prostredníctvom IKT - Prezentácie informácií na internetovej 

stránke 
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DOPRAVNÁ  VÝCHOVA 
- tematický celok: Informácie okolo nás – Grafická informácie Kreslenie dopravných  značiek 

v aplikácií Skicár a Gimp. 

- tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT- Vyhľadávanie informácií právneho 

(zákony)  a technického (stav a  údržba vozidiel) charakteru. 

 

ENVIROMENTÁLNA  VÝCHOVA 
- tematický celok: Princípy fungovania IKT – Hardvér počítača –škodlivý odpad  pri likvidácií 

starých nefunkčných počítačov 

 

MULTIKULTÚRNA  VÝCHOVA 

 

- tematický celok: Informácie okolo nás – história počítania a počítacích pomôcok 

- tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – História Internetu 

- tematický celok: Komunikácia prostredníctvom IKT – Služby Internetu 

 

Medzipredmetové vzťahy v predmetoch: 

 

Fyzika – Periodické deje – 2.ročník (zvuková informácia), Elektrina, magnetizmus – 2. Ročník 

(Princípy fungovania IKT) 

Matematika – Čísla a číselné sústavy – 1. ročník (kódovanie informácií), Výrazy, rovnice a ich 

sústavy – 1.ročník (Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie)  

 

 

8. HODNOTENIE PREDMETU MATEMATIKA PODĽA  METODICKÉHO POKYNU 

21/2011: 
 

Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

(12) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

(13) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

(14) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie 

problémových úloh, príp. projektov, 

(15) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

(16) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológii, 

(17) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

(18) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

(19) kvalita výsledkov činnosti, 

(20) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 

(21) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

(22) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované 

intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti 

pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj 
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problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne pristupuje 

k činnostiam a problémovým úlohám. Pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich 

spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike zaujíma 

bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne a konštruktívne, nemá problém diskutovať 

a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť 

a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, 

vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej 

úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť 

a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje 

a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými 

podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe 

získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne 

pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám. K danej problematike vie vyhľadať informácie 

z rôznych zdrojov, vie ich spracovať na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie 

zaujať postoj, vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na 

danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností 

sú kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky 

správne, prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, 

spolupracuje s členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor 

prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť 

učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 

uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) 

vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám pristupuje 

so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej 

aktívne pristupuje k úlohám, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, 

vie ich spracovať na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné 

stanovisko vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je 

takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, výsledky jeho 

činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa gramaticky správne, 

v štylistike sa vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, pri 

skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie vypočuť 

a akceptovať názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si 

a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

úloh uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou 

známych postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie 

predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky 

pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, menej 

aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie 

vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať na 

podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie 

vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni 

a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné 

výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na podpriemernej 
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úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 

zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má 

v nich závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 

a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje bez záujmu, na úlohách mimo 

vyučovacích hodín (projekty) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať informácie 

z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho logika 

myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností sú 

nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo spolužiakov, 

jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať 

názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si 

a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Do hodnotenia predmetu seminár z informatiky sa zahŕňa forma: 

 písomná (previerky, referáty, domáce úlohy) 

 ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie) 

 praktická (práca s aplikáciami, tvorba programov v programovacom jazyku) 

Hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 

 Vysvetliť riešenie problému 

 Vymenovať zdroje a pomôcky 

 Popísať postup pri riešení 

 Vysvetliť vzťahy medzi javmi 

 Komentovať dosiahnuté výsledky 

 Spracovať výsledky do formy grafu, prezentácie 

 Sformulovať závery práce 

 Reagovať na otázky, učiteľa, žiaka 

 Spracovať tému originálne 

 Vytvoriť zaujímavý dizajn 

 Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

 Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

 Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 bodov. 

 Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

Žiaci, ktorý si seminár z informatiky volia ako nepovinný predmet, sú hodnotený absolvoval 

(neabsolvoval). 

Absolvoval: 

- aktívna účasť na seminári počas aspoň 30 % z vyučovacích hodín 

- vypracovanie domácich úloh a písomných prác aspoň na 50 % bodov so všetkých bodov, 

ktoré je možné v danom klasifikačnom období získať.  

Neabsolvoval: 

- pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok pre absolvovanie seminára. 
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TECHNIKA ADMINISTRATÍVY 

 

Názov predmetu TECHNIKA ADMINISTRATÍVY 

Časový rozsah výučby III. / VII. ročník - 1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

III. /VII. ročník – 2  hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

IV. /VIII. ročník – 1  hodina týždenne, spolu 26 vyučovacích hodín 

IV. /VIII. ročník – 2  hodina týždenne, spolu 52 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, 01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru 

štúdia 

7902 J  gymnázium 

Ročník  III.-IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky/osem rokov  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1.CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Učebný predmet technika administratívy ponúka žiakom možnosť osvojiť si zručnosti potrebné 

pri oficiálnej písomnej komunikácii v štátnom jazyku, získať kompetencie v oblasti využívania 

informačno-komunikačných technológií a tiež poskytuje možnosť spoznať základné zručnosti 

potrebné pre úspešné vykonávanie administratívnych prác. 

Počas roka žiaci získajú informácie o správnom písaní na klávesnici počítača používaním 

desaťprstovej hmatovej metódy a o vyhotovovaní písomností (seminárnych prác, listov, žiadostí 

a pod.) podľa STN. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  

 

Cieľom techniky administratívy je získať tzv. klávesnicovú gramotnosť, t.j. základnú manuálnu 

zručnosť písať desaťprstovou hmatovou metódou bez sledovania klávesnice počítača a to pri 

písaní všetkých písmen abecedy a základných interpunkčných znakov. Súčasťou cieľov predmetu 

je aj rozvoj intelektuálnych schopností žiakov, získanie poznatkov o vyhotovovaní písomností 

podľa STN 88 6106 a STN 01 6910 a ich správne použitie v praxi. Klávesnicová gramotnosť 

a praktické využitie teoretických vedomostí získaných na hodinách by malo žiakovi pomôcť pri 

praktickom spracovávaní písomných prác so zreteľom na vecný, štylistický, gramatický 

a formálny aspekt a to nielen na gymnáziu, ale perspektívne aj počas štúdia na VŠ a následne by 

malo viesť k širšiemu uplatneniu na trhu práce. V rámci predmetu dochádza tiež k rozvoju 

určitých osobnostných kvalít žiaka, napr. vytrvalosť, precíznosť, zodpovednosť atď. 

Prostredníctvom vhodne volených textov sa u žiakov posilňuje výchova k ľudským právam a 

základným slobodám, k úcte voči autoritám, k životu, k tolerancii, k ekologickému zmýšľaniu. 

Texty budujú zároveň úctu ku kultúrnym tradíciám štátu a k materinskému jazyku. 
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3.VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Pôjde napr. o spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom 

a pracovnom živote, spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom a materinskom jazyku a pod. Súhrn metód, foriem a 

spoločne uplatňovaných postupov je uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností 

žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia 

profilu absolventa našej školy. 

Vzhľadom na charakter predmetu je základnou pracovnou metódou samostatná práca. Žiakom 

z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 

bude venovaná zvláštna pozornosť  v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia) zo strany vyučujúceho. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Na dosiahnutie cieľov a zručností budú používané motivačné metódy, napr. diskusia,   

demonštračné metódy, pri sprostredkovaní nových informácií  to budú metódy expozičného 

charakteru – výklad, metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, prácu 

s odborným textom, využívanie IKT,  nácvik zručností v rámci desaťprstovej hmatovej metódy, 

fixácia na upevnenie a zautomatizovanie hmatov, reproduktívne i tvorivé metódy, diagnostické 

metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí a praktických zručností. 

Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

KATUŠČÁK, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Bratislava, ENIGMA, 2007. 

162 s. ISBN 978-80-89132-45-4. 

SEHNALOVÁ, J. 2005: Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník OA. Bratislava, EXPOL 

pedagogika, 2005. 176 s. ISBN 80-89003-79-6. 

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, platnosť od apríla 2011 

STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy, platnosť od apríla 2011 

- odborné časopisy, populárne časopisy, výukové programy (ATF),  internet 

 

6. OBSAH  
 

3./7. a 4./8.ročník (1 hodina týždenne, 33/26 hodín ročne alebo 2 hodiny týždenne, 66/52 

hodín ročne) 

 

Písacie stroje      2-4 h 

Nácvik písania na strednom rade   4-8 h 

Nácvik písania na hornom rade   4-8 h 

Nácvik písania na spodnom rade   4-8 h 

Nácvik písania písmen na číselnom rade  5-10 h 

Nácvik interpunkčných znamienok   3-6 h 

Nácvik písania číselných údajov a značiek  2-4 h 



 

 546 

Nácvik práce so špeciálnymi klávesmi  1-2 h 

Základné pravidlá pri písaní odborných textov (napr. seminárnych prác, SOČ a pod.), spôsob 

citovania, zvýrazňovania textu   3-6 h 

Písanie textov v cudzom jazyku – ANJ, NEJ 2-4 h 

Opakovacie hodiny na precvičovanie učiva  3-6 h 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

Obsahový štandard: 

– vysvetliť základné pojmy pri popise PC, klávesnice, špeciálnych znakov a funkcií 

jednotlivých kláves, 

– vedieť definovať základné princípy a pravidlá pri vyhotovovaní oficiálnych písomností 

podľa STN 01 6910, 

– definovať základné princípy a pravidlá pri vyhotovovaní oficiálnych písomností podľa 

STN 88 6101, 

– rozlíšiť a zdôvodniť pravidlá písania spojovníka a pomlčky , 

– vysvetliť radenie interpunkčných znamienok, 

– definovať štruktúru práce SOČ, pravidlá písania prác obdobného typu,  

– prepojiť poznatky z iných predmetov v rámci medzipredmetových vzťahov (slovenský 

jazyk, informatika, anglický a nemecký jazyk), 

– charakterizovať základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

– explikovať a zdôvodniť zmysel a princípy ochrany autorských práv. 

 

Výkonový štandard: 

– preukázať klávesnicovú gramotnosť, t.j. pri písaní na klávesnici počítača používať 

desaťprstovú hmatovú metódu bez sledovania klávesnice, 

– vedieť využívať program ATF pri nácviku techniky písania desaťprstovou hmatovou 

metódou, 

– využívať desaťprstovú hmatovú metódu pri písaní všetkých písmen abecedy a pri písaní 

interpunkčných znamienok, 

– písať podľa predlohy, 

– písať podľa priameho diktátu, 

– písať texty v anglickom, nemeckom, príp. latinskom jazyku, 

– aplikovať poznatky o vyhotovovaní oficiálnych písomných dokumentov na základe 

normy STN 01 6910, 

– aplikovať poznatky o vypĺňaní vybraných oficiálnych tlačív na základe normy STN 88 

6101,  

– dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

– osvojiť si princípy ochrany životného prostredia, ľudských práv a základných slobôd,  

– vyjadriť pozitívny postoj k úcte voči autoritám, k životu, k tolerancii, ku kultúrnym 

tradíciám štátu a k materinskému jazyku. 
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7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu chémia začlenené tieto 

prierezové témy:  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať 

a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť 

problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť cez prípravu samostatnej 

seminárnej práce (napr. recenzia knihy, filmu, spracovanie zadanej problematiky z rôznych 

učebných predmetov a pod.). 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych stratégií 

pri odpise, resp. tvorbe textov v písanej podobe. 

Ochrana života a zdravia – viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastných vedomostí a schopností 

vzhľadom na vlastné zdravie a kvalitu života a k dodržiavaniu základných pravidiel BOZP.  

Medzipredmetové vzťahy v jednotlivých tem. oblastiach: 

SJL – zvuková rovina reči, spodobovanie – pri priamom diktovaní textov 

– rozdiel medzi spojovníkom a pomlčkou – Nácvik písania na spodnom rade 

– pravidlá písania veľkých písmen – Nácvik písania na strednom, hornom a spodnom rade 

a Nácvik práce so špeciálnymi klávesmi 

– výkladový slohový postup, odborný text - Základné pravidlá pri písaní odborných 

textov 

MAT – písanie desatinných čísel - Nácvik interpunkčných znamienok, Nácvik písania číselných 

údajov a značiek 

INF – práca s PC, textový editor, obsluha programu Word – Písacie stroje, úvod do predmetu 

       – používanie špeciálnych klávesov – pri nácviku písania písmen na hornom a dolnom rade  

      klávesnice 

BIO – ochrana zdravia, správna poloha tela a rúk pri písaní – pri každej téme 

EKO – texty s environmentálnou tematikou – pri nácviku písania súvislých textov v II. polroku 

šk.   roka 

TŠV – správne držanie tela, gymnastická rozcvička pred písaním – pravidelne pri každej téme 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete technika administratívy sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

-kvalita a rozsah získaných vedomostí a zručností, schopnosť vykonávať požadované 

intelektuálne a praktické činnosti pri zhotovovaní písomných dokumentov, 

-schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri diskusii o obsahu 

používaných textov, 

-schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach,  

- celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov,  

- výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 
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-aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

-presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

-kvalita výsledkov praktických zručností písania desaťprstovou hmatovou metódou. 

 

Prostriedkami hodnotenia sú: odpis na presnosť a výkon v programe ATF alebo Microsoft Word, 

písomné testy s krátkou odpoveďou, prípadne výberom odpovede, ústne odpovede a pozorovanie 

techniky písania na klávesnici počítača u žiaka učiteľom. 

Žiak je hodnotený známkou za odpoveď – s priestorom na sebahodnotenie, za písomné práce, 

domáce úlohy, seminárne práce, za rýchlosť a presnosť pri odpise a pri priamom diktovaní 

textov. 

Výsledok hodnotenia oznamuje vyučujúci žiakovi pri ústnom skúšaní ihneď.  

Kritériá hodnotenia vedomostí a zručností žiaka: 

 

100% - 90%  výborný 

89% - 75%  chválitebný 

74% - 50%  dobrý 

49% - 34%  dostatočný 

33% -0%  nedostatočný 

 

Súhrnné hodnotenie žiaka na konci hodnotiaceho obdobia je výsledkom kvality jeho celkovej 

práce a vychádza z priebežného hodnotenia žiaka.  

 

Žiaci, ktorý si techniku administratívy v 3. a 4. ročníku volia ako nepovinný predmet, sú 

hodnotený výrazom absolvoval (neabsolvoval). 

Absolvoval: 

- vypracovanie domácich úloh aspoň na známku dobrý (kritéria hodnotenia podľa 

Metodického pokynu 21/2011) 

- spracovať seminárnu prácu na zadanú tému na známku min. dostatočný (kritéria 

hodnotenia podľa Metodického pokynu 21/2011). 

Neabsolvoval: 

- pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok pre absolvovania predmetu 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA 
 

 

SEMINÁR  Z  FYZIKY 
 

Názov predmetu SEMINÁR  Z  FYZIKY 

Časový rozsah výučby IV. ročník - 2  (4) hodiny týždenne, spolu 52 (104) hodín 

VIII. ročník - 2  (4) hodiny týždenne, spolu 52 (104) hodín 

Ročník  IV. / VIII. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, Žilina  

Názov ŠVP ISCED 3 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902  J  gymnázium / 7902 5 Gymnázium  

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3 

Dĺžka štúdia štyri roky /osem rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

Predmet Seminár z fyziky je súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Vyučovací predmet 

vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, vzdelávacieho odboru fyzika. 

Komplexné ponímanie využívajúce aj medzipredmetové vzťahy umožňuje žiakom hlbšie, 

a v širších súvislostiach, porozumieť zákonitostiam prírodných javov, uvedomovať si užitočnosť 

získaných poznatkov a ich aplikovateľnosť v praktickom živote. Na seminári z fyziky sa využíva 

k tomu aj spektrum praktických činností, pozorovaní, experimentov, ktoré slúžia k upevneniu 

a precvičeniu učiva fyziky, k lepšiemu porozumeniu prírodných dejov a zákonitostí v širších 

súvislostiach.   

Cieľom predmetu Seminár z fyziky je prehĺbiť a rozšíriť poznatky z fyziky v nadväznosti na 

základné učivo fyziky získané v povinnom vyučovaní. Predmet poskytuje žiakom so zvýšeným 

záujmom o fyziku rozšírenie vedomostí a zručností ako prípravu na maturitnú skúšku.  

Predmet Seminár z fyziky sa vyučuje v 4. ročníku štvorročného štúdia na gymnáziu formou 

voliteľného alebo nepovinného predmetu s časovou dotáciou 2 h týždenne.(Študent si volí formu 

predmetu). Vyučovanie prebieha v odbornej učebni školy – v laboratóriu fyziky.  
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2. CIELE  VYUČOVACIEHO  PREDMETU 

 

Na konci seminára z fyziky by študent mal byť schopný: 

Svet 

- opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú 

- vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy 

- diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy 

- diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi 

- chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými 

- predmetmi 

- považovať vedu ako aktivitu spolupráce 

Komunikácia 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný komunikovať myšlienky, pozorovania, 

argumenty, praktické skúsenosti: 

- použitím vhodného slovníka a jazyka 

- použitím grafov a tabuliek 

- použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 

- použitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor 

Prírodovedné poznatky a myšlienky 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

- povahy a metodológie prírodných vied 

- vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov, 

- vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

- ako sa zákony, modely a názory menili v čase 

- systém jednotiek SI 

Prírodovedné bádanie 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

- vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

- formulovaním hypotézy 

- testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín 

- plánovať vhodný experiment 

- naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania 

- naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní 

- vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov 

Spracovanie dát 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

- organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi 

- transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických 

výpočtov, grafov, tabuliek 

- identifikovať trendy v dátach 

- vytvárať predpovede založené na dátach 

- naznačovať závery založené na dátach 

- použiť poznatky na vysvetlenie záverov 

Vykonávanie experimentov 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

- nasledovať inštrukcie písané i slovne podané 

- vybrať si a bezpečne použiť experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na 



 

 551 

- meranie 

- vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 

- používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 

- spolupracovať v skupine 

V učebnom predmete fyzika by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie: 

a) kompetencia učenia sa  

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

 informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

b) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

c) riešenie problémov  

 analyzovať vybrané problémy,  

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových 

úloh,  

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

  logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť 

ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

e) sociálne  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

3. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE  STRATÉGIE  

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 
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Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. Tiež sa zameriame na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych 

oblastiach zapojením do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE  VYUČOVANIA (METÓDY  A  FORMY) 
 

Metódy 

výklad, rozhovor, riadený rozhovor,  skupinová práca ( projekty ), práca s odbornou literatúrou 

a médiami, individuálna práca, experiment a jeho analýza 

Formy 

- Výkladové formy: výklad, prednáška, opis, riadený rozhovor 

- Demonštračné formy: ukážky fyzikálnych telies a zariadení, fyzikálnych  javov, schém 

- Dialogické formy: rozhovor, beseda ,diskusia 

- Formy samostatnej práce žiakov: samoštúdium,  vzájomné konzultácie medzi žiakmi,   

      vyhľadávanie nových informácii na internete a v odbornej literatúre, vypracovávanie   

      projektov 

      Laboratórne cvičenia :  experimentálne a teoretické 

      Písomné a grafické práce :  riešenie testov, záznamy z laboratórnych prác 

 

5. UČEBNÉ  ZDROJE 

 

Vo výučbe sa používajú tieto knihy: 

 

- Vachek, J. – Bednařík, M. – Klobušický K. – Maršák J – Novák, J.: Fyzika pre 1. ročník   

      gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01447-4 

- Svoboda, E. – Baník, I. – Bartuška, K. – Kotleba, J. – Tomanová, E.: Fyzika pre 2. ročník   

      gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01448-2 

- Lepil, O. – Houdek V. – Pecho, A.: Fyzika pre 3. ročník gymnázia, SPN, Bratislava 1991, 

ISBN 80-08-01449-0 

- Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: 

Fyzika pre 4. ročník gymnázia, SPN, Bratislava 1991, ISBN 80-08-01450-4 

- Koubek, V. – Šabo, I.: Fyzika pre 1. ročník gymnázií, siedme prepracované vydanie, SPN, 

Bratislava 2004, ISBN 80-10-005335-5 

- Pišút, J. – Svoboda, E. – Demkanin, P. – Dolejší, J. – Medo, M. – Lazúr, M.:  

      Fyzika pre 2. ročník gymnázií, SPN, Bratislava 2005, ISBN 80-10-00759-5 

- Tomanová, E. – Baník, I. – Bartuška, K. – Koubek, V. – Rakovská, M. – Volf, I.: Zbierka 

úloh z fyziky pre gymnázium I. časť, SPN, Bratislava 1989, ISBN 067-266-89 

- Koubek, V. – Lepil, O. – Pišút, J. – Rakovská, M. – Široký, J. – Tomanová, E.: Zbierka úloh 

z fyziky pre gymnázium II. časť, SPN, Bratislava 1988, ISBN 067-117-88 

- Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., Prometheus, spol.s.r.o., Praha 

1997, ISBN 80-7196-033-0 

- Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 1997, ISBN 80-7196-034-9 
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- Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 1998, ISBN 80-7196-235-X 

- Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV., Prometheus, spol.s.r.o., 

Praha 2000, ISBN 80-7196-037-3 

- Matematicko – fyzikálne tabuľky, internet, odborná knižná a časopisecká literatúra a iné 

 

6. OBSAH  VZDELÁVANIA 

 

1. Fyzikálne veličiny a ich meranie ( 1h ) 

2. Mechanika ( 11h ) 

                       - kinematika 

                       - dynamika 

                       - gravitačné pole 

                       - práca a energia 

                       - mechanika tuhého telesa 

                       - mechanika kvapalín a plynov 

3. Molekulová fyzika a termodynamika (10h ) 

                       - základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky 

                       - štruktúra a vlastnosti plynov 

                       - štruktúra a vlastnosti pevných látok 

                       - štruktúra a vlastnosti kvapalín 

                       - zmeny skupenstva látok 

4. Elektrický prúd ( 8h ) 

                       - elektrický náboj a elektrické pole 

                       - elektrický prúd 

5. Magnetické pole ( 10h ) 

                       - stacionárne a nestacionárne magnetické pole 

                       - striedavý prúd 

6. Mechanické kmitanie ( 4h ) 

7. Vlnenie ( 4h ) 

8. Základy fyziky mikrosveta (4h ) 

  

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom.  

 

Fyzikálne veličiny a ich meranie ( 1 hodina ) 
Obsahový štandard  

Základné veličiny a ich jednotky v sústave SI. Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny. Význam 

fyzikálnych konštánt a odvodenie ich jednotky. 

 

Výkonový štandard 

Používať základné jednotky SI. Pracovať s násobkami a dielmi jednotiek SI. Vyjadriť odvodené 

jednotky pomocou základných jednotiek sústavy SI. Vyjadriť absolútnu a relatívnu odchýlku 
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merania vzťahom. Vypočítať absolútnu a relatívnu odchýlku pri fyzikálnych meraniach. Merať 

fyzikálne veličiny alebo určovať veličiny výpočtom zo vzťahu. 

Mechanika ( 11 hodín ) 
   -  kinematika, dynamika, gravitačné pole, práca a energia, mechanika tuhého telesa,    

       mechanika kvapalín a plynov 

 

Obsahový štandard  

Pojem hmotný bod, mechanický pohyb a vzťažná sústava. Modely a zjednodušenia používané pri 

opise fyzikálnych situácií a riešení úloh v kinematike. Relatívnosť pokoja a pohybu. Priemerná 

rýchlosť nerovnomerného pohybu. Význam pojmu okamžitá rýchlosť telesa. Vzťah okamžitej 

rýchlosti a okamžitého zrýchlenia telesa pre rôzne typy pohybov. Vzťah pre dráhu, rýchlosť, čas 

a zrýchlenie rovnomerného a rovnomerne zrýchleného pohybu, grafické i slovné vyjadrenie 

závislosti dráhy, rýchlosti a zrýchlenia od času pri rovnomernom a rovnomerne zrýchlenom 

pohybe. Voľný pád. Tiažové zrýchlenie a jeho zmeny so zemepisnou šírkou. Rovnomerne 

spomalený pohyb. Fyzikálne veličiny opisujúce rovnomerný pohyb po kružnici. 

Sila a jej účinky. Rôzne prípady síl pôsobiacich na dané teleso, určenie ich výslednice. Pojem 

izolovaná sústava hmotných bodov/telies. Znenie Newtonových pohybových zákonov, ich 

fyzikálny význam a ohraničenosť. Veličina hybnosť, zákon zachovania hybnosti. Inerciálna 

a neinerciálna vzťažná sústava. Trecia sila, závislosť veľkosti trecej sily od iných veličín, rôzne 

druhy trenia. Pojmy dostredivá, odstredivá a zotrvačná sila. Stav bez tiaže. 

Newtonov gravitačný zákon. Gravitačné pole a tiažové pole, gravitačné zrýchlenie a tiažové 

zrýchlenie, gravitačná sila Zeme a tiažová sila Zeme na povrchu Zeme a v jej okolí. Pohyby telies 

v homogénnom gravitačnom poli Zeme (voľný pád, vrh zvislý nahor, vrh 

zvislý nadol, vodorovný vrh). Šikmý vrh telies v homogénnom gravitačnom poli Zeme. Pohyby 

telies v radiálnom gravitačnom poli Zeme. Trajektórie telies pohybujúcich sa prvou a druhou 

kozmickou rýchlosťou. Kruhová rýchlosť telesa v radiálnom gravitačnom poli Zeme. Význam 

druhej kozmickej rýchlosti. Pohyb planét okolo Slnka podľa Keplerových zákonov. 

Práca a jej jednotku. Pracovný diagram pri konštantnej sile. Potenciálna energia telesa v 

homogénnom gravitačnom poli Zeme. Kinetická energia posuvného pohybu telesa. Pojem 

izolovaná sústava telies. Celková mechanická energia izolovanej sústavy, zákon zachovania 

mechanickej energie. Výkon a jeho jednotka. Práca vykonaná za daný čas jednotky – Ws, kWh. 

Vzťah medzi výkonom a vykonanou prácou a časom, za ktorý bola vykonaná, veľkosťou 

pôsobiacej sily a veľkosťou rýchlosti pohybujúceho sa telesa. Účinnosť, vzťah medzi účinnosťou, 

vykonanou prácou a dodanou energiou, výkonom a príkonom. 

Časticová štruktúra látok. Tuhé teleso. Pojmy – pôsobisko sily, vektorová priamka sily, rameno 

sily. Otáčavé účinky sily pôsobiacej na tuhé teleso v závislosti od veľkosti pôsobiacej sily a od 

vzdialenosti vektorovej priamky sily od osi otáčania. Moment sily vzhľadom na os otáčania, 

kolmú na smer sily, ako veličinu vyjadrujúcu otáčavý účinok sily na teleso. Momentová veta. 

Ťažisko, poloha ťažiska telesa. Rovnovážna poloha tuhého telesa. Stabilita dvoch telies. 

Závislosť kinetickej energie rotujúceho telesa od iných fyzikálnych veličín. Kvalitatívna 

charakteristika veličiny moment zotrvačnosti tuhého telesa vzhľadom na os 

otáčania. 

Molekulová štruktúra kvapalín, tekutosť kvapalín. Pascalov a Archimedov zákon. Reálna a 

ideálna kvapalina. Tlak a jej jednotka. Tlaková sila, hydrostatická tlaková sila, hydrostatická 

vztlaková sila, hydrostatický tlak. Závislosť veľkosti vztlakovej hydrostatickej sily od iných 

veličín. Plávanie, potápanie a vznášanie telies ponorených do kvapaliny. Hydrostatický a 

hydrodynamický paradox. Atmosferický tlak a jeho zmeny veľkosti so vzdialenosťou od povrchu 
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Zeme, normálny tlak. Ustálené a neustálené prúdenie kvapaliny. Tlak v kvapaline a tlaková 

energia jednotkového objemu kvapaliny. Vzťah medzi kinetickou energiou jednotkového objemu 

prúdiacej kvapaliny a veľkosťou jej rýchlosti. Rozdiel medzi prúdením reálnej a ideálnej 

kvapaliny a plynu. Odpor prostredia, odporová sila, závislosť veľkosti odporovej sily od iných 

veličín. Aerodynamická sila, odporová aerodynamická sila a 

vztlaková aerodynamická sila. 

Výkonový štandard 

Využívať abstraktné predstavy hmotného bodu pri riešení fyzikálnych problémov. Klasifikovať 

pohyby a využíva základné kinematické vzťahy pre jednotlivé druhy pohybov. 

Vyjadriť písomne aj graficky závislosť dráhy a rýchlosti na čase. Vhodne zvoliť vzťažnú sústavu 

pri riešení daného problému. Určiť v konkrétnej situácii pôsobiace sily a ich výslednicu. Rozlíšiť 

inerciálnu a neinerciálnu vzťažnú sústavu a využívať ich pri popise fyzikálnych dejov. Využívať 

Newtonove zákony pri popise fyzikálnych dejov. Aplikovať zákony zachovania. Objasniť silové 

pôsobenie gravitačného poľa. Popísať ho príslušnými veličinami. Rozlíšiť tiažovú a gravitačnú 

silu. Objasniť pomocou Newtonovho zákona pohyby v gravitačnom poli. Určiť dráhový účinok 

sily. Uviesť súvislosti mechanickej energie s prácou. Aplikovať zákony zachovania. Popísať 

kvalitatívne a kvantitatívne zmeny polohovej a pohybovej energie. Vypočítať výkon a účinnosť. 

Popísať translačný a rotačný pohyb tuhého telesa kinematicky a dynamicky. Určiť v konkrétnych 

situáciách sily, ich výslednicu, momenty síl a výsledný moment. Určiť ťažisko tuhého telesa. 

Aplikovať zákony zachovania na prúdenie ideálnej a  reálnej kvapaliny. Riešiť úlohy s použitím 

Archimedovho zákona. Riešiť problémy s využitím rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Molekulová fyzika a termodynamika ( 10 hodín ) 
    - základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky, štruktúra a vlastnosti plynov,   

       štruktúra a vlastnosti pevných látok, štruktúra a vlastnosti kvapalín, zmeny skupenstva   

        látok 

Obsahový štandard  

Podstata kinetickej teórie stavby látok, difúzia a Brownov pohyb. Graf závislosti výslednej sily, 

pôsobiacej medzi dvoma časticami od vzdialenosti častíc. Model štruktúry pevnej látky, 

kvapaliny a plynu. Rovnovážny stav termodynamickej sústavy. Rovnovážny dej, tepelne 

izolovaná sústava. Celziova a termodynamická teplotná stupnica, výhody ich použitia. Fyzikálny 

význam Avogadrovej konštanty. Vnútorná energia telesa (sústavy), jej zložky  

z hľadiska kinetickej teórie. Zmena vnútornej energie konaním práce a tepelnou výmenou. Vzťah 

medzi teplom prijatým alebo odovzdaným telesom a zmenou jeho teploty. Tepelná kapacita 

telesa, hmotnostná tepelná kapacita látky. Kalorimeter a jeho použitie. Prvý termodynamický 

zákon. Prenos vnútornej energie vedením, prúdením a žiarením. 

Ideálny plyn. Stredná kvadratická rýchlosť pohybu molekúl a ich stredná kinetická energia. Tlak 

plynu z molekulového hľadiska. Vzťahy medzi veličinami v stavovej rovnici ideálneho plynu. 

Tepelné deje s ideálnym plynom. Zmeny energie pri dejoch s ideálnym plynom. Práca plynu pri 

rôznych tepelných dejoch. Adiabatický tepelný dej. Kruhový tepelný dej. Účinnosť tepelného 

motora. Druhý termodynamický zákon. 

Kryštalické (monokryštalické, polykryštalické) a amorfné látky. Izotropné a anizotropné látky. 

Deformácia pevného telesa, rôzne druhy deformácií. Pružná a nepružná deformácia. Normálové 

napätie. Absolútne a relatívne predĺženie telesa. Hookov zákon, hranice jeho platnosti. Fyzikálny 

význam hodnoty modulu pružnosti v ťahu. Krivka deformácie. Pojmy medza úmernosti, medza 
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pružnosti a medza pevnosti látok. Teplotná dĺžková a objemová rozťažnosť pevných telies. 

Vzťah medzi zmenou dĺžky (objemu) telesa a zmenou jeho teploty. Fyzikálny význam hodnoty 

koeficienta teplotnej (dĺžkovej, objemovej) rozťažnosti. Povrchová vrstva kvapaliny. Sféru 

molekulového pôsobenia. Pojmy povrchová energia, povrchová sila, povrchové napätie. Javy na 

rozhraní pevného telesa a kvapaliny. Jav kapilárnej elevácie a depresie. Teplotná objemová 

rozťažnosť kvapalín. Fyzikálny význam hodnoty koeficienta teplotnej objemovej rozťažnosti 

kvapalín. Vzťah medzi hustotou a teplotou telesa. Anomália vody. Premeny skupenstva z 

hľadiska kinetickej teórie stavby látok. Rozdiel medzi vyparovaním a varom. Skupenské teplo a 

hmotnostné skupenské teplo topenia, tuhnutia a vyparovania látky. Skupenské a hmotnostné 

skupenské teplo kondenzácie, sublimácie, desublimácie. Vznik nasýtenej a prehriatej pary. 

Fázový diagram, trojný bod a kritický bod vo fázovom diagrame. Absolútna a relatívna vlhkosť 

vzduchu. Rosný bod. 

 

Výkonový štandard 

Využívať základné princípy kinetickej teórie látok pri objasňovaní vlastností látok rôznych 

skupenstiev a procesov v nich prebiehajúcich. Uplatňovať termodynamické zákony pri riešení 

fyzikálnych úloh. Vysvetliť stavové zmeny ideálneho plynu s využitím stavovej rovnice. 

Formulovať zákon zachovania energie pre tepelné deje. 

Charakterizovať a porovnať jednoduché deje s ideálnym plynom na základe grafov. Opísať 

zmeny energie pri dejoch s ideálnym plynom. Vysvetliť druhý termodynamický zákon 

a možnosti jeho využitia. Vysvetliť Hookov zákon, použiť ho pri riešení úloh. Riešiť úlohy 

s využitím vzťahu pre teplotnú rozťažnosť. Charakterizovať proces skupenskej premeny 

z hľadiska molekulovej fyziky. Určiť merné skupenské teplo. Opísať a vysvetliť vlastnosti 

povrchovej vrstvy kvapaliny. Opísať jav kapilárnej elevácie  a depresie. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Elektrický prúd ( 8 hodín ) 
     - elektrický náboj a elektrické pole, elektrický prúd 

Obsahový štandard  

Vlastnosti elektrického náboja – premiestňovanie v telese, deliteľnosť, druhy elektrického 

náboja, zákon zachovania elektrického náboja. Jav elektrostatickej indukcie a jej praktické 

využitie. Jav polarizácie dielektrika a jej vplyv na vonkajšie elektrické pole. Vplyv veľkosti 

relatívnej permitivity látky na vonkajšie elektrické pole. 

Coulombovho zákona. Intenzita elektrického poľa, elektrický potenciál a elektrické napätie. 

Siločiara elektrického poľa. Elektrické pole – homogénne a radiálne - siločiarový modelom 

a vektorové pole. Znázornenie elektrického poľa pomocou hladín potenciálu. Vzťah medzi 

prácou elektrických síl vykonanou pri prenesení častice s nábojom v elektrickom poli, veľkosťou 

náboja, intenzitou elektrického poľa a vzdialenosťou. Kapacita vodiča, jednotka kapacity. Vplyv 

konštrukcie platňového kondenzátora na jeho kapacitu. Vzťah medzi energiou elektrického poľa 

nabitého kondenzátora a nábojom na jeho platniach. 

Vznik elektrického prúdu vo vodičoch, polovodičoch, kvapalinách a plynoch. Elektrický zdroj a 

dej, ktorý prebieha vnútri elektrického zdroja. Rôzne typy zdrojov napätia. 

Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu a pre uzavretý elektrický obvod. Rozdiel medzi 

elektromotorickým napätím zdroja a svorkovým napätím. Odpor vodiča, jeho závislosť od teploty 

a parametrov vodiča. Zmena rozsahu ampérmetra a voltmetra zaradením bočníka a predradného 

rezistora do obvodu. Prvý Kirchhoffov zákon. 
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Vlastná a prímesová vodivosť polovodičov. Vlastnosti prechodu PN v polovodičoch a jeho 

praktické využitie v polovodičovej dióde. Pojmy elektrolytická disociácia, elektrolyt. Faradayove 

zákony elektrolýzy. Galvanické články. Pojmy ionizátor, ionizácia nárazom, ionizačná energia, 

rekombinácia počas ionizácie plynu. Priebeh samostatného a nesamostatného výboja v plyne. 

 

Výkonový štandard 

Objasniť silové pôsobenie elektrostatického poľa. Dokázať ho popísať príslušnými veličinami. 

Objasniť pomocou Coulombovho zákona deje v elektrickom poli. Popísať činnosť kondenzátora. 

Rozlíšiť chovanie vodičov a izolantov v elektrickom poli. Chápať elektrický prúd ako dej aj ako 

fyzikálnu veličinu. Vysvetliť princíp elektrického zdroja a uviesť príklady. Aplikovať Ohmov 

zákon pri riešení elektrických obvodov. Vypočítať výsledný odpor rezistorov zapojených sériovo 

a paralelne. Formulovať Kirchhoffove zákony, aplikovať ich pri riešení úloh. Riešiť úlohy na 

výpočet práce a výkonu jednosmerného elektrického prúdu. Vysvetliť rozdiel medzi vodičom 

a polovodičom, rozlišovať vlastné a nevlastné polovodiče. Zakresliť obvod s polovodičovou 

diódou v priepustnom a závernom smere. Vysvetliť mechanizmus vedenia elektrického prúdu 

v elektrolytoch a uviesť praktické využitie elektrolýzy. Vysvetliť Faradayove zákony elektrolýzy, 

aplikovať ich pri riešení úloh. Vysvetliť jav ionizácie plynu. Rozlíšiť samostatný a nesamostatný 

elektrický výboj v plynoch a uviesť príklady výbojov v plynoch a vo vákuu. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Magnetické pole ( 10 hodín ) 
     - stacionárne a nestacionárne magnetické pole, striedavý prúd 

Obsahový štandard  

Permanentný magnet. Magnetické účinky magnetického poľa permanentného tyčového magnetu 

na magnetku. Magnetické pole Zeme a jeho vplyv na magnetku. Magnetické indukčné čiary 

pilinového obrazca v okolí permanentného magnetu, priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom 

a viacerých závitov s prúdom. Magnetická indukčná čiara, jej orientácia. Homogénne magnetické 

pole. Závislosť magnetickej sily, ktorou pôsobí homogénne magnetické pole na priamy vodič s 

prúdom. Magnetická indukcia. Vektor magnetickej indukcie. Aplikácia Ampérovho pravidla 

pravej ruky a Flemingovho pravidla ľavej ruky pri zdôvodnení vzájomného silového pôsobenia 

dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi rovnakého i opačného smeru. Závislosť 

veľkosti magnetickej sily pôsobiacej medzi dvoma rovnobežnými vodičmi s prúdmi od iných 

fyzikálnych veličín. Určenie orientácie magnetických indukčných čiar magnetického poľa cievky 

s prúdom a polohu jej magnetických pólov. Silové pôsobenie magnetického poľa na pohybujúcu 

sa časticu s nábojom. 

Magnetický indukčný tok. Jav elektromagnetickej indukcie. Faradayov zákon elektromagnetickej 

indukcie a Lenzov zákon. Jav vlastnej indukcie a jeho dôsledky. Indukčnosť cievky pri zmene 

prúdu, ktorý cievkou prechádza. Toroidná cievka a vlastnosti jej magnetického poľa. Silové 

pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom ako prejav silového pôsobenia magnetického 

poľa na pohybujúcu sa časticu s nábojom. Rotačný pohyb závitu s prúdom v magnetickom poli. 

Rovnovážna poloha závitu s prúdom v magnetickom poli. Látky diamagnetické, paramagnetické 

a feromagnetické, ich vplyv na vonkajšie magnetické pole. Určenie na základe hodnoty relatívnej 

permeability látky, či látka je diamagnetická, paramagnetická alebo feromagnetická. Magneticky 

mäkké a magneticky tvrdé materiály. Princíp dynama a alternátora. 

Vznik striedavého napätia a prúdu. Okamžitá hodnota striedavého napätia a prúdu v závislosti od 

času. Výkon striedavého prúdu v obvode s R . Efektívna hodnota napätia a prúdu. Činnosť 
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generátora striedavého prúdu, transformátora, transformačný pomer. Trojfázová sústava 

striedavých napätí. Nulovací vodič. Trojfázový elektromotor. 

 

Výkonový štandard 

Opísať pôsobenie magnetického poľa na pohybujúce sa elektrické náboje. Vyjadriť magnetickú 

silu pôsobiacu na vodič s prúdom a na pohybujúci sa elektrický náboj. Vysvetliť, overiť 

a používať Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie. Vysvetliť a experimentálne potvrdiť 

jav vlastnej indukcie. Pokusne potvrdiť Lenzov zákon. 

Definovať a objasniť veličiny popisujúce striedavý prúd. Interpretovať vlastnosti obvodu 

striedavého prúdu s odporom, kapacitou a cievkou. Vyjadriť vlastnými slovami veličiny efektívna 

hodnota prúdu, napätia, účinník, vypočítať výkon striedavého prúdu. Demonštrovať činnosť 

jednoduchých zariadení (generátor striedavého prúdu, transformátor, elektromotor, usmerňovač). 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Mechanické kmitanie ( 4 hodiny ) 
Obsahový štandard  

Stacionárne a nestacionárne fyzikálne deje. Kmitanie ako periodický dej. Pojmy oscilátor, doba 

kmitu, frekvencia. Priebeh harmonického kmitavého pohybu v súradnicovej vzťažnej sústave. 

Pojmy rovnovážna poloha, amplitúda, okamžitá výchylka. Priebeh kmitavého pohybu časovým a 

fázorovým diagramom. Súvislosť medzi rovnomerným pohybom hmotného bodu po kružnici 

a harmonickým kmitavým pohybom. Vzťah medzi kinematickými veličinami -- okamžitá 

výchylka (okamžitá rýchlosť a okamžité zrýchlenie) a časom pohybu. Fáza kmitavého pohybu. 

Priebeh harmonického kmitavého pohybu z dynamického hľadiska. Vlastné kmitanie oscilátora. 

Vzťah medzi frekvenciou vlastných kmitov pružinového oscilátora a jeho parametrov. 

Harmonický kmitavý pohyb pružinového oscilátora z hľadiska energie. Tlmené a netlmené 

kmitanie oscilátora. Vlastnosti núteného kmitania. Rezonancia, príklady rezonančného núteného 

kmitania v technickej praxi. Princíp superpozície. Priebeh kmitov kyvadla, súvislosť medzi 

dobou kmitu kyvadla a jeho dĺžkou. 

 

Výkonový štandard 

Popísať harmonický kmitavý pohyb mechanického oscilátora pomocou veličín perióda, 

frekvencia, výchylka, okamžitá rýchlosť a zrýchlenie, znázorniť kmitavý pohyb v časovom 

diagrame. Skladať harmonické kmitania a určiť ich fázový rozdiel. Analyzovať veličiny 

kmitavého pohybu a využívať závislosti periódy vlastného kmitania na parametroch oscilátora. 

Rozlišovať vlastné kmitanie od núteného kmitania oscilátora. Rozlišovať  základné druhy 

mechanického vlnenia. Objasňovať proces vzniku, šírenia, odrazu a interferencie mechanického 

vlnenia. Popísať vlastnosti mechanického vlnenia: frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť šírenia. 

Rozlíšiť zvukové vlnenie a riešiť jednoduché praktické úlohy z akustiky. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Vlnenie (4 hodiny) 
Obsahový štandard  

Pružné prostredie. Podmienky vzniku postupného mechanického vlnenia. Vlastnosti postupného 

priečneho a pozdĺžneho mechanického vlnenia. Vlnová dĺžka, vzťah medzi vlnovou dĺžkou, 

frekvenciou a rýchlosťou šírenia vlnenia v danom prostredí. Rovnica postupnej mechanickej 
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vlny. Vlnoplocha, lúč, ich vzájomnú polohu (graficky). Guľová a rovinná vlnoplocha. Možnosti 

tvaru a polohy zdroja vlnenia podľa vlnoplochy. Huygensov princíp. Odraz vlnenia v rade bodov 

na pevnom a voľnom konci. Odraz vlnenia v rade bodov pri prechode vlnenia do prostredia s 

inými fyzikálnymi vlastnosťami. Vznik a vlastnosti stojatého mechanického vlnenia. Vlastnosti 

postupného a stojatého mechanického vlnenia. Interferencia dvoch koherentných vlnení. 

Rozdielnosť funkčnej závislosti veličín, ktorými opisujeme kmitanie, a veličín, ktorými 

opisujeme vlnenie. Druhy elektromagnetického vlnenia podľa vlnových dĺžok, frekvencií a 

energií kvánt.  

Experimenty, potvrdzujúce, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. Metóda merania rýchlosti 

svetla. Zaradienie svetla do spektra elektromagnetického vlnenia . Približná hodnota rýchlosti 

svetla vo vákuu a zmena rýchlosti svetla v závislosti od látkového zloženia prostredia. Podstata a 

využitie úplného odrazu svetla. Rovnica zákonu odrazu a lomu svetla. Absolútny index lomu 

látky a relatívny index lomu. Zobrazovacia rovnicu zrkadla a šošovky. Optická mohutnosť 

šošovky a jej jednotka. Chyby vzniknuté zobrazovaním guľovým zrkadlom a šošovkou. Priečne 

zväčšenie guľového zrkadla a tenkej šošovky. Princíp zobrazovania predmetu ľudským okom. 

Zorný uhol a zotrvačnosť oka. Funkcia zreničky, šošovky a sietnice v oku. Krátkozraké a 

ďalekozraké oko. Princíp a dôsledky ohybu svetla. Podstata rozkladu bieleho svetla pri lome na 

rovinnom rozhraní. Infračervené, ultrafialové a Röntgenove žiarenie. Čierne teleso a kvalitatívny 

opís jeho vyžarovania v závislosti od jeho teploty. 

 

Výkonový štandard 

Vysvetliť princíp elektromagnetického oscilátora a používať veličiny popisujúce 

elektromagnetický oscilátor (frekvencia, perióda) a ich väzbu na parametre oscilátora. Rozlíšiť 

vlastné a nútené kmitanie elektromagnetického oscilátora. Objasniť procesy vzniku, šírenia 

elektromagnetického vlnenia. Rozlíšiť druhy elektromagnetického vlnenia podľa frekvencií 

a vlnových dĺžok, opísať ich vlastnosti a praktické využitie. Popísať vlastnosti 

elektromagnetického vlnenia - frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť šírenia 

Definovať svetlo ako elektromagnetické vlnenie a vysvetliť javy odraz, lom a disperzia svetla. 

Zobraziť predmety v jednoduchej optickej sústave. Demonštrovať zobrazenie na optických 

sústavách oko a lupa. Interpretovať javy interferencie, ohyb a polarizácia svetla ako vlnové 

vlastnosti svetla. Klasifikovať spektrum elektromagnetického žiarenia. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Základy fyziky mikrosveta ( 4 hodiny ) 
Obsahový štandard  

Vývoj názorov na mikrosvet. Podstata fotoelektrického javu a Einsteinovej teórie, ich vplyv na 

vývoj fyziky. Svetelné kvantum, fotón, hraničná vlnová dĺžka. Korpuskulárno-vlnový dualizmus. 

Zloženie atómov. Elektrónový obal atómu so zdôraznením kvantovania energie atómov. 

Kvantové stavy ako stojaté vlny. Pauliho princíp. Spontánnu a stimulovanú emisiu. Princípy, 

ktoré viedli k objavu a skonštruovaniu lasera. Súčasné spôsoby používania laserov. Zloženie 

jadra atómu, funkcia jadrových síl. Vzťah medzi väzbovou energiou jadra a hmotnostným 

úbytkom jadra atómu. Závislosť väzbovej energie pripadajúcej na jeden nukleón k počtu 

nukleónov v jadrách, možnosti uvoľňovania jadrovej energie. Syntéza ľahkých jadier a štiepenie 

veľmi ťažkých jadier ako reakcií, pri ktorých sa uvoľňuje energia. Reťazová reakcia, možnosti jej 

kontrolovania. Zloženie jadrového reaktora a jadrovej elektrárne. Nestabilitu niektorých jadier a z 

nich vyplývajúcu prirodzenú rádioaktivitu. Polčas premeny (doba polpremeny, polčas rozpadu), 
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aktivita žiariča a rozpadová konštanta. Závislosť počtu nepremenených jadier od času. Počet 

nepremenených jadier v závislosti od času. Spôsob využitia jadrovej energie. Spôsob využitia 

rádionuklidov. Základné zariadenia a metódy práce pre výskum elementárnych častíc. Základné 

spôsoby ochrany pred žiarením. Najnovšie objavy mikrosveta a elementárnych častíc. 

 

Výkonový štandard 

Kvantitatívne a kvalitatívne popísať fotoelektrický jav . Interpretovať poznatky o kvantovaní 

energie žiarenia a mikročastíc. Popísať činnosť lasera. Popísať zloženie atómu a atómového 

jadra. Opísať model jadra, vysvetliť vzťah medzi väzbovou energiou jadra a hmotnostným 

úbytkom. Analyzovať procesy, ktoré prebiehajú pri jadrových reakciách. Na príklade ilustrovať 

platnosť zákonov zachovania energie, hmotnosti, hybnosti a elektrického náboja. 

Riešiť výpočtové úlohy a vedieť navrhnúť a zrealizovať experimenty, ktoré demonštrujú alebo 

overujú fyzikálne javy a zákonitosti z daného tematického okruhu. 

 

Rozvíjané kompetencie: 

- Poznávacia (kognitívna) : Používať kognitívne operácie. Formulovať a riešiť problémy,   

      používať stratégie riešenia. Uplatňovať kritické myslenie. Nájsť si vlastný štýl učenia   

      a vedieť sa učiť v skupine. Myslieť tvorivo a vedieť uplatniť získané výsledky.  

Používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách. Používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

- Komunikačná: Tvoriť, prijať a spracovať informácie. Vyhľadávať informácie. Formulovať 

svoj názor a argumentovať. Uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na 

analyticko – kritickom a tvorivom myslení. 

- Interpersonálna: Akceptovať skupinové rozhodnutia. Kooperovať v skupine. Tolerovať 

odlišnosti jednotlivcov a iných. Diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme. 

- Intrapersonálna: Regulovať svoje správanie. Vytvárať si vlastný hodnotový systém. 

 

7. PRIEREZOVÉ  TÉMY  A MEDZIPREDMETOVÉ  VZŤAHY 

 

Prierezové témy 

- osobnostný a sociálny rozvoj: deliť si úlohy, niesť zodpovednosť; žiaci budú pracovať   

      samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme a rozvíjali v sebe schopnosť   

      kooperovať v skupine, organizovať prácu. 

- environmentálna výchova: rozvíjať osobnosť žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; 

rozvíjať spôsobilosti žiaka, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu(ochrana zdrojov energie, šetrenie energie),  

- dopravná výchova: pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti: žiak prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa 

naučí riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné 

informácie, spracovať ich, bude vedieť si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich 

pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a pod.; naučí sa využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri prezentácii vlastnej práce; bude sa vedieť vyjadriť verbálne aj 

písomne 

- ochrana života a zdravia: dodržiavanie zásad bezpečnosti v triede, používanie ochranných   
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     pomôcok 

Do jednotlivých prierezových tém sú z vyučovania seminára z fyziky zaradené nasledujúce 

tematické okruhy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

4. ročník: všetky tematické celky 

 

Ochrana života a zdravia 

4. ročník: úvodná vyučovacia hodina je venovaná špeciálne poučeniu o bezpečnosti pri   

                práci vo fyzikálnom laboratóriu 

4. ročník; tematický celok: Molekulová fyzika a termodynamika (vyparovanie, var, nasýtené   

               pary- nebezpečné plyny a ich vplyv na ľudský organizmus, nebezpečenstvo požiaru) 

4. ročník; tematický celok: Elektrický prúd (poznanie hodnôt nebezpečného napätia   

                pre človeka; bezpečnosť pri zaobchádzaní s elektrickými spotrebičmi; úloha ističa   

                elektrického prúdu – nebezpečenstvo požiaru; bezpečné zdržiavanie sa vo   

                Faradayovej klietke; nebezpečenstvo zdržiavania sa v blízkosti rozvodnej   

                elektrickej siete) 

4. ročník; tematický celok: Vlnenie (rezonancia – nebezpečenstvo ohrozenia života –   

                pád mostov; zvuk - škodlivé účinky zvuku na ľudské ucho; vlastnosti   

                ľudského oka – nebezpečenstvo poškodenia zraku, chyby oka, využitie lasera na   

                operáciu oka; vplyv žiarení na ľudský organizmus; bezpečnosť pri práci s RTG   

                žiarením) 

4. ročník; tematický celok: Základy fyziky mikrosveta (bezpečnosť pri práci s rádionuklidmi;     

                nebezpečenstvá jadrových elektrární, zneužívanie jadrovej energie na vojenské   

                účely) 

Dopravná výchova 

4. ročník; tematický celok: Mechanika (povolené rýchlosti dopravných prostriedkov;   

                riešenie úloh o pohybe – bezpečná rýchlosť a pohyb dopravného prostriedku;   

                využitie trenia – brzdná dráha dopravného prostriedku) 

Environmentálna výchova 

4. ročník; tematický celok: Molekulová fyzika a termodynamika (vznik, výhody a využitie   

                tepelných motorov) 

4. ročník; tematický celok: Základy fyziky mikrosveta (štiepna reakcia, syntéza jadier;   

                využitie a zneužitie jadrovej energie; využitie rádionuklidov) 

Medzipredmetové vzťahy 

 

     Rozvíjajú sa v tematických celkoch v nasledujúcich predmetoch: 

- matematika:                                                                                                                       
o  Rovnice a nerovnice - 1. ročník (Riešenie rovníc a ich sústav. Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca.)                                                                                                                             

o  Výrazy  – 1. ročník, 2. ročník (Čísla, premenná a výpočtové výkony s číslami.)                                                                     

o  Funkcie  – 1.ročník, 2. ročník (Vzťahy, funkcie, tabuľky, grafy.)                                                                            

o  Planimetria. – 1. ročník (Geometria a meranie. Prenášanie uhla.) 

o  Stereometria – 1. ročník –(Geometrické telesá.)                                                                                                            

o  Teória čísel – 1. ročník (Zápis čísla pomocou mocniny č.10.Chyby merania.)                                                                                                               

o  Vektorová algebra – 3. ročník (Vektory.)                                                                                                                                  

o  Planimetria – 3. ročník (Osová   súmernosť. Prenášanie uhla.)  

- informatika: 
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o Komunikačné technológie – 1. ročník (Spracovanie a vyhľadávanie informácií. Správne 

používanie IKT.) 

- biológia:                                                                                                                      
o Orgánové sústavy – 3.ročník (Oko ako optická sústava. Poruchy videnia. Ucho, infrazvuk,             

ultrazvuk. Krvný tlak. Kapilarita.) 

o Metabolické procesy rastlín – 2. ročník (Energetika biochemických dejov. Fotosyntéza.)  

o Zdravý životný štýl – 3. ročník  (Energia v našom organizme. Zákon zachovania energie.  

Biopotraviny.)     

o  Životné prejavy organizmov – 3. ročník (Let vtákov. Atóm, jadro atómu.) 

o  Dedičnosť a premenlivosť – 3. ročník (Vplyv žiarenia. Využitie RTG v praxi.) 

o  Práca v biologickom laboratóriu – 2. ročník (Mikroskop.)                                                                                                    

- chémia:                                                                                                                                      

o Chemické reakcie – 1. ročník (Syntéza, štiepenie, jadrové reakcie. Chemická sústava 

prvkov.) 

o Chemická väzba – 1. ročník (Chemické kryštály.) 

o Atóm – 1. ročník (Štruktúra atómov a iónov.  Molová hmotnosť. Bohrov model atómu.)  

o Redoxné reakcie – 1. ročník (Elektrolýza.)    

o Termochemické reakcie 1. ročník (Energetické zmeny pri chemických reakciách.)                                                                                                                                                                                               

- geografia:                                                                                                                           
o Zem ako vesmírne teleso – 1. ročník (Atmosféra. Gravitačné pole.) 

- telesná výchova:  
o Atletika. Gymnastika. - 1. ročník (Opis športovej činnosti pohybového režimu pomocou 

fyzikálnej terminológie.) 

 

      8. HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA  PODĽA  METODICKÉHO  POKYNU Č.21/2011 
 

Pri klasifikácii výsledkov vo fyzike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami:     

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,      

- kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

prípadne teórií, 

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických          

činnostiach pri experimentoch,  

- celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov, teórií, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete fyzika klasifikujú podľa nasledujúcich 

kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia: 

Stupňom 1 – výborný 
sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 



 

 563 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi prírodnými 

javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje 

samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky 

jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov 

a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie 

prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 – chválitebný 
sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. 

Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí 

postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho myslení sa 

prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť 

primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia 

problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 – dobrý 
sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými 

usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len 

s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho kvalita výsledkov 

je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 – dostatočný  
sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je 

málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh 

zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie 

nie je tvorivé.  

Stupňom 5 – nedostatočný 
 sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, 

má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje 

samostatnosť v myslení.  

Do výsledného hodnotenia predmetu sa zahŕňa forma:    

 

c) písomná: písomné práce, referáty, záznamy z laboratórnych cvičení, domáce úlohy, projekty 

d) ústna: kvalitatívne osvojenie vedomostí a logické súvislosti, aplikácie, hodnotenie je   

                 priebežné - z čiastkového učiva), 

e) praktická: experimenty, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh,  

f) tvorivá: SOČ, olympiády, zapojenie sa do súťaží 

 

Hodnotenie laboratórnych cvičení 
Žiak vie: 

- vymenovať pomôcky a vysvetliť ich využitie v laboratórnom cvičení 

- zostaviť jednoduché aparatúry  

- popísať postup pri riešení a vysvetliť riešenie problému 

- komentovať dosiahnuté výsledky a sformulovať závery práce 

- urobiť zápis bez odborných a gramatických chýb, vytvoriť estetický zápis pokusu 

- používať ochranné pomôcky a dodržiavať BOZP 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolené laboratórne cvičenie. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 0,5 bodu. 

Klasifikácia laboratórneho cvičenia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     
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             100 – 90%    výborný        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 

K polročnej klasifikácii má žiak z laboratórnych cvičení známku (viac známok v prípade 

väčšieho množstva laboratórnych cvičení), ktorá má váhu známky z tematickej previerky. 

Hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 

- vysvetliť riešenie problému  

- vymenovať zdroje a pomôcky 

- popísať postup pri riešení 

- vysvetliť vzťahy medzi javmi 

- komentovať dosiahnuté výsledky 

- spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie 

- sformulovať závery práce 

- reagovať na otázky učiteľa a žiakov 

- spracovať tému originálne 

- vytvoriť zaujímavý dizajn 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 1 bod. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

             100 – 90%    výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%   dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%  dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%   nedostatočný 

Výsledné polročné hodnotenie predmetu je percentuálne, každej forme hodnotenia sú priradené 

body aj známky. Výsledné hodnotenie sa vypočíta nasledovne:  

100
 bodov poctovplných súcet 

bodovzískaných súcet 
 % 

 

Príslušným percentám možno priradiť známku, ktorá je výsledným hodnotením na 

polročnom/koncoročnom vysvedčení nasledovne:  

100 – 90%    výborný  

 89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý  

49,99 – 30%  dostatočný  

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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SEMINÁR Z CHÉMIE 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z CHÉMIE 

Časový rozsah výučby III. / VII. ročník – 2hodiny týždenne (66 hodín ročne) 

IV. / VIII. ročník  - 4 hodiny týždenne  ﴾ 104 hodín﴿  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, 01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J Gymnázium, 7902 5 Gymnázium  

Ročník  III - IV. / VII. – VIII. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Učebný predmet seminár z chémie nadväzuje na štátny vzdelávací program, oblasť Človek a 

príroda pre stupeň ISCED 3A. Upevňuje, prehlbuje, rozširuje a systematizuje poznatky žiakov 

získané v povinnom vyučovaní. V porovnaní s obsahovým a výkonovým štandardom 

vymedzeným Štátnym vzdelávacím programom pre predmet chémia je obsah predmetu rozšírený 

o vybrané pojmy, témy a zručnosti.Vytvára priestor pre zvýšený záujem študentov o chémiu, 

napomáha v ich ďalšej profesionálnej orientácii. Sú v ňom zaradené aj témy, ktorých dôsledné 

zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy žiakov na maturitnú skúšku a nadväzne na 

vysoké školy. Má interdisciplinárny charakter, využíva poznatkov predovšetkým z oblasti 

biológie, fyziky a environmentálnych vied. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
Cieľom výučby  je utvrdenie vedomostí a zručností všetkých tém zo všeobecnej, anorganickej, 

organickej chémie a biochémie podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

maturantov z chémie,zdokonalenie laboratórnych zručností a výpočtov, podchytenie záujmu 

žiaka, aby si osvojil základné znalosti a schopnosti  potrebné pre ďalšie štúdium predovšetkým 

prírodovedných a technických odborov. Štúdium chémie rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov, 

ich pamäť, predstavivosť, tvorivosť, abstraktné myslenie i schopnosť logického úsudku. Taktiež 

vedie  k účelnému uplatneniu osvojených chemických poznatkov a schopností v praktickom 

živote. Rozvíja tiež určité osobnostné rysy ako napr. vytrvalosť, zodpovednosť, precíznosť, 

praktickosť. 

 

3.VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupo v je učiteľmi 
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uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením 

do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium chémie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme používať 

motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní nových informácií  

metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania nových 

vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy opakovanie, 

problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  a 

hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej 

práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné 

metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú 

prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia.  

Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, zmiešaného typu, laboratórne 

cvičenia.  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

1.  Kmeťová, J. a kol.: Chémia pre 2. roč. gymnázií, Expol-Pedagogika Bratislava, 2010. 

2.  Kmeťová, J. a kol.: Chémia pre 3. ročník gymnázií so štvorročným štúdiom, Matica  

     slovenská, 2011. 

3. Pacák, J. A kol.: Chémia pre 2.ročník gymnázií, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985 

4. Zahradník, P. a kol: Prehľad chémie 2, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997 

5. Kandráč J. a kol.: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN Bratislava, 1995. 

6.  Kmeťová, J. a kol.: Chémia pre 1. roč. gymnázií, Expol-Pedagogika Bratislava, 2010. 

7.  Silný, P., Prokša, M.: Chemické reakcie a ich zákonitosti. SPN, Schválilo MŠ SR dňa  

     10.7.2006 pod číslom CD-2006-10203/22562-1:092, ISBN 80-10-00765-X. 

8.  Sirota, A. a kol.: Názvoslovie anorganických látok, SPN, Schválilo MŠ SR dňa 14.8. 2003  

     pod číslom 7144/2003-92, ISBN 80-10-00006-X. 

9.  Šramko, T. a kol.: Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických zlúčenín, SPN Bratislava,  

     1984. 

10.  Žúrková, Ľ. A kol.: Zloženie a štruktúra anorganických látok pre gymnáziá. SPN,    

     Schválilo MŠ SR dňa 27.3.2002 pod číslom 802/2002-42, ISBN 80-08-02456- 
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Iné zdroje - odborné časopisy, populárne časopisy, výukové programy,  laboratórne pomôcky,  

     internet, praktické overenie poznatkov, PC, tabuľa,  exkurzie. 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 
  

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do nasledujúcich tematických okruhov: 

 

III./ VII. ročník: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do nasledujúcich tematických okruhov 

1. Hydroxyzlúčeniny (6 hodín) 

Obsahový štandard 
Alkohol, fenol, hydroxyderiváty, jednosýtny a viacsýtny alkohol, primárny, sekundárny, terciárny 

alkohol, alkoholát, alkoxóniová soľ, lieh, tautoméria, enolforma, oxoforma 

Výkonový štandard 
- Vedieť rozdeliť hydroxyderiváty podľa rozdielnych znakov v štruktúre na alkoholy 

a fenoly, podľa počtu hydroxylových skupín v molekule (nasýtené, nenasýtené, aromatické 

a pod.) podľa uhľovodíkového zvyšku a podľa konštitúcie molekuly (primárne, sekundárne, 

terciárne),  

- poznať najpoužívanejšie triviálne názvy alkoholov, fenolov, éterov (lieh, glycerol, 

etylénglykol, krezol, hydrochinón, rezorcinol, pyrokatechol),  

- uviesť nestálosť vinylalkoholu a jeho prešmyk na acetaldehyd, poznať základné metódy 

prípravy alkoholov, fenolov, éterov,  

- porovnať štruktúru uhľovodíkových zvyškov kyslíkatých derivátov a uviesť ich vlastnosti 

z nej vyplývajúce (napr. rozdiel medzi alkoholmi a fenolmi, indukčný efekt alkylov), 

-  objasniť nestálosť alkoholov obsahujúcich dve alebo tri hydroxylové skupiny na tom 

istom atóme uhlíka,  

- aplikovať princíp systémového názvoslovia a utvoriť vzorce a názvy konkrétnych 

alkoholov, fenolov a éterov,  

- aplikovať princíp substitučných, eliminačných a oxidačných reakcií alkoholov, fenolov 

a éterov ma konkrétnych reakciách (dehydratácia etanolu, oxidácia etanolu, 2 – propanolu, 

hydrochinónu, pyrokatecholu, dietyléteru),  

- uviesť argumenty pre fyzikálne vlastnosti alkoholov, fenolov a éterov (vyššia teplota varu 

alkoholov v porovnaní s inými organickými zlúčeninami s rovnakých uhľovodíkovým zvyškom, 

rozpustnosť vo vode, ich využitie ako rozpúšťadlá),  

- porovnať acidobázické vlastnosti alkoholov, fenolov, uviesť argumenty pre vyslovené 

závery, 

-  porovnať vplyv hydroxylovej skupiny fenolov na ďalšie elektrofilné substitúcie na 

benzénovom jadre (indukčný a mezomérny efekt),  

- porovnať kyslosť fenolu a 2,4,6 – trinitrofenolu, posúdiť bezpečnosť použitia 

hydroxyderivátov a éterov najmä ako rozpúšťadiel vzhľadom na ich horľavosť, výbušnosť, 

toxicitu a narkotické účinky,  

- vedieť porovnať priebeh oxidácie primárnych alkoholov a sekundárnych alkoholov, 

vedieť napísať priebeh oxidácie primárneho alkoholu na karboxylovú kyselinu,  

- vedieť opísať využitie metanolu, glycerolu, etylénglykolu a ich účinok na ľudský 

organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť), 

-  poznať názvy a vzorce najbežnejších alkoholov, ktoré tvoria molekuly lipidov (glycerol, 

stearylalkohol, cetylalkohol),  
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- vedieť reakčnou schémou zapísať vznik alkoxóniových solí a alkoholátov 

 

2. Karbonylové zlúčeniny (4 hodiny) 

Obsahový štandard 
Karbonylové zlúčeniny, aldehydy, ketóny, acetál, poloacetál, Aldolova kondenzácia,  

Výkonový štandard 
-  vedieť definovať pojmy karbonylové zlúčeniny, aldehydy, ketóny  

-  vymenovať skupiny karbonylových zlúčenín podľa ich funkčnej skupiny (aldehydy, ketóny),  

-  poznať všeobecný vzorec aldehydov a ketónov a vzorec močoviny,  

-  aplikovať princípy systémového názvoslovia aldehydov a ketónov a utvoriť vzorce a názvy 

aldehydov a ketónov,  

-  porovnať spoločné a rozdielne znaky aldehydov a ketónov z hľadiska zloženia a geometrie 

molekuly, rozloženie elektrónov a polaritu väzieb, uviesť argumenty,  

- vyvodiť základné fyzikálne vlastnosti aldehydov a ketónov (absencia vodíkových väzieb), ich 

pôsobenie na živý organizmus,  

- vyhľadať v molekule karbonylových zlúčenín reakčné centrá pre reakciu s nukleofilnými 

a elektrofilnými činidlami,  

-  aplikovať všeobecný model priebehu nukleofilnej adície na konkrétnych reakciách (vznik 

poloacetálov a ich premena na acetály), napísať rovnice reakcií,  

- vysloviť hypotézu o nerovnakej reaktivite aldehydov a ketónov pri nukleofilných adíciách, 

odôvodniť ju,  

- aplikovať princíp oxidačno – redukčných reakcií aldehydov a ketónov a napísať schémy 

konkrétnych oxidačno – redukčných reakcií aldehydov a ketónov (vznik karboxylových kyselín 

z aldehydov, redukcia aldehydov a ketónov),  

- odvodiť základné metódy prípravy aldehydov a ketónov (dehydrogenáciou alkoholov, adíciou 

vody na acetylén),  

- vysvetliť princíp rozlíšenia aldehydov od ketónov Fehlingovým roztokom, princíp rozlíšenia  

metanolu od etanolu jodoformovou reakciou,  

- vedieť vyhľadať v molekule karbonylových zlúčenín reakčné centrá pre reakciu s nukleofilnými 

a elektrofilnými činidlami,  

- vedieť vysvetliť a zapísať reakčný mechanizmus Aldolovej kondenzácie, 

-  poznať triviálne názvy najdôležitejších zástupcov karbonylových zlúčenín, ich vlastnosti 

a použitie (formaldehyd, acetaldehyd, acetón) 

 

3. Karboxylové kyseliny a ich deriváty (10 hodín) 

Obsahový štandard 
Karboxylová kyselina, funkčný derivát karboxylovej kyseliny – halogenid, amid, ester, soľ, 

anhydrid, substitučný derivát karboxylovej kyseliny – halogénkyselina, ketokyselina, 

aminokyselina, hydroxykyseliny, neutralizácia, esterifikácia 

Výkonový štandard 
- Poznať triviálne názvy najdôležitejších KK (kys. mravčia, octová, palmitová, steárová, 

olejová, linolová, linolénová, maleínová, ftalová, tereftalová, benzoová),  

- uviesť argumenty pre acidobázické vlastnosti karboxylových kyselín,  

- vedieť napísať všeobecný vzorec základných skupín funkčných derivátov (soli, estery, 

halogenidy, anhydridy, amidy),  

- vedieť napísať všeobecný vzorec základných skupín substitučných derivátov 

(halogénkyseliny, hydroxykyseliny, ketokyseliny),  
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- aplikovať princípy systémových názvov funkčných a substitučných derivátov KK 

a utvoriť ich vzorce a názvy,  

- napísať schémy prípravy základných reakcií funkčných derivátov (neutralizácia, 

dehydratácia kyseliny octovej, esterifikácia, vznik anhydridov, hydrolýza esterov, amidov, 

anhydridov a nitrilov) a substitučných derivátov ( - halogénkyselín a ich reakciu s amoniakom, 

s hydroxidmi),  

- vedieť charakterizovať funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín, poznať 

význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a bielkovín,  

- vysvetliť amfotérne vlastnosti aminokarboxylových kyselín,  

- vedieť charakterizovať deriváty kyseliny uhličitej,  

- vedieť porovnať silu karboxylových kyselín na základe dĺžky reťazca, príp. substituentov 

v reťazci a uvieť argumenty 

-  

4. Makromolekulová chémia (9 hodín) 

Obsahový štandard 
plasty, polymerizácia, polykondenzácia, monomér, polyadícia, polymér, makromolekula, 

termoplasty, termosety,  

Výkonový štandard 
- vedieť zapísať pomocou symbolov vzorec makromolekuly, 

-  označiť polymerizačný stupeň,  

- aplikovať poznatky o priebehu polymerizačných reakcií pri zápise polymerizácie eténu, 

propénu, styrénu, vinylchloridu, tetrafluóretylénu a vzniku syntetických kaučukov,  

- napísať schému výroby močovinoformaldehydových živíc (aminoplastov),  

- napísať schému polykondenzácie fenolu a formaldehydu a jej praktický význam pre 

prípravu fenoplastov a porovnať so schémou vzniku aminoplastov,  

- uviesť a opísať reakcie vzniku plastov (polymerizácia, polykondenzácia), 

- porovnať výhody a nevýhody využívania syntetických látok oproti prírodným materiálom 

(drevo, kovy, bavlna, vlna, ...) 

 

5. Heterocykly (7 hodín) 

Obsahový štandard 
heteroatóm, heterocyklus, furán, tiofén, pyrol, pyridín, purín, pyrimidín, alkaloidy, droga, 

návyková látka, nikotín, kofeín, liek. 

Výkonový štandard 
- vedieť napísať chemické vzorce najdôležitejších zlúčenín (furán, tiofén, pyrol, pyridín, 

purín, pyrimidín),  

- klasifikovať heterocyklické zlúčeniny podľa druhu a počtu heteroatómov a veľkosti kruhu 

- opísať štruktúru heteroarénov (rozloženie elektrónov a jej dôsledky na chemické 

vlastnosti týchto zlúčenín,  

- uviesť význam heterocyklických zlúčenín v prírode (porfín, pyrolové farbivá, 

nikotínamid, purínové a pyrimidínové bázy),  

- uviesť príklady známych alkaloidov a ich pôsobenie na ľudský organizmus (nikotín, 

kokaín, atropín, ópiové alkaloidy, heroín, LSD, kofeín, teobromín, teofylín),  

- priradiť heterocyklické zlúčeniny podľa uvedených príkladov k základným typom 

organických zlúčenín 

- odôvodniť a porovnať aromatický charakter furánu, tiofénu a pyrolu,  
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- uviesť príklady substitučných reakcií uvedených zlúčenín (halogenácie, nitrácie, 

sulfonácie) napísať rovnice týchto reakcií 

- rozhodnúť, ktorá zo zlúčenín furán, tiofén a pyrol podlieha najľahšie elektrofilným 

substitučným reakciám,  

- odôvodniť a napísať chemické rovnice,  

- odôvodniť, prečo pyridín patrí medzi organické zásady,  

- napísať rovnicu reakcie pyridínu s kyselinou chlorovodíkovou,  

- izolovať antokyaníny z rastlinného materiálu a dokázať zmenu ich zafarbenia v závislosti 

od pH prostredia 

 

6. Terpény a steroidy (3 hodiny) 

Obsahový štandard 
terpény, steroidy, izoprenoidy, izoprénová jednotka, monoterpény, diterpény, triterpény, 

tetraterpény, žlčové kyseliny, steroly,  

Výkonový štandard 
- vedieť uviesť príklady najznámejších terpénov (gáfor, mentol, ružový olej, karotén, 

lykopén, xantofyl),  

- opísať ich vlastnosti, význam a výskyt v prírode (nie vzorce),  

- uviesť príklady polyterpénov (prírodný kaučuk – latex, gutaperča),  

- opísať ich vlastnosti, objasniť prijímanie cholesterolu v potrave a možnosť tvorby 

cholesterolu aj v organizme (nie vzorce, ani reakcie),  

- na základe uvedeného vzorca zaradiť uvedenú látku medzi terpény a steroidy a medzi 

hlavné skupiny organických zlúčenín (alkoholy, KK, ketóny a pod.),  

- objasniť vznik vitamínu A z  - karoténu (len schematické vzorce), vysvetliť príčinu 

rozdielnych vlastností prírodného kaučuku a gutaperče z uvedených vzorcov,  

- vyvodiť ich využiteľnosť na technické spracovanie, poznať základné skupiny steroidov 

a vedieť vymenovať zástupcov (steroly, fytosteroly, zoosteroly, žlčové kyseliny, hormóny) 

 

7. Fyzikálno – chemické deje v živých sústavách (4 hodiny) 

Obsahový štandard 
Osmóza,difúzia, uľahčený transport, aktívny transport 

Výkonový štandard 
- vedieť charakterizovať procesy osmózy, difúzie a uľahčeného transportu v živých 

sústavách,  

- opísať princíp aktívneho transportu, zdroje energie na tento proces a jeho význam pre 

udržovanie nerovnomerného rozdelenia častíc vo vnútornom a vonkajšom prostredí bunky,  

- definovať pojmy osmotický tlak, semipermeabilná membrána, hypotonický, hypertonický 

a izotonický roztok 

- uviesť faktory, ktoré ovplyvňujú osmotický tlak, posúdiť podstatné rozdiely medzi 

difúziou, osmózou a aktívnym transportom v živých sústavách,  

- zhodnotiť význam týchto dejov v živom organizme,  

- charakterizovať koloidný systém,  

- vysvetliť vznik miciel, vznik ich náboja a ich význam, opísať štruktúru biologických 

membrán 

 

8. Biochémia (11 hodín) 

Obsahový štandard 
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Energetika biochemických dejov, Citrátový Krebsov cyklus, koncový oxidačný reťazec, 

biosyntéza a odbúravanie sacharidov, lipidov, bielkovín, fotosyntéza, cyklická a necyklická 

fotofosforylácia, glykolýza 

Výkonový štandard 
- charakterizovať redoxné deje v živých sústavách, opísať proces tvroby ATP, jej význam,  

- charakterizovať metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín,  

- vedieť zapísať štiepenie acylglycerolu prostredníctvom lipáz na glycerol a vyššie 

karboxylové kyseliny (KK),  

- podľa schémy opísať  oxidáciu KK, uviesť konečný produkt, porovnať  oxidáciu KK 

s tvorbou KK,  

- opísať svetelnú a tmavú fázu fotosyntézy, fotolýza vody,  

- vedieť porovnať oxidáciu kyseliny pyrohroznovej v aeróbnych a anaeróbnych 

podmienkach,  

- charakterizovať Citrátový cyklus ako sled oxidačných reakcií acetylkoenzýmu 

a redukčných reakcií jednotlivých koenzýmov zúčastnených oxidoreduktáz,  

- objasniť princíp reakcií v koncovom oxidačnom reťazci, vymenovať produkty koncového 

oxidačného reťazca, zhodnotiť význam hemoglobínu ako prenášača kyslíka,  

- porovnať pevnosť väzby hemoglobínu s oxidom uhoľnatým a kyslíkom a z toho 

vyplývajúce dôsledky pre živý organizmus,  

- charakterizovať metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín, objasniť význam 

fotosyntézy pre vznik energeticky bohatých látok,  

- opísať princíp priebehu svetlej a tmavej fázy fotosyntézy,  

- opísať jednoduchou formou proces hydrolýzy škrobu na glukózu, opísať pomocou 

schémy postupný proces hydrolýzy lipidov účinkom lipáz,  

- stručne charakterizovať  - oxidáciu s konečným produktom Acetyl CoA,  

- vysvetliť proces proteosyntézy, proces prepisovania a prekladu genetickej informácie 

z molekuly DNA do molekuly bielkoviny, riešenie konkrétnych úloh 

 

9. Laboratórna technika (12 hodín) 

Obsahový štandard 
Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, základné laboratórne pomôcky, základné laboratórne 

operácie, titrácia, odmerný roztok, spotreba, bod ekvivalencie, indikátor, základná látka, 

štandardizácia odmerného roztoku, typy titrácií (priama a spätná), neutralizačné (alkalimetria, 

acidimetria) 

Výkonový štandard 
- poznať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu,  

- poznať základné  laboratórne pomôcky (skúmavka, kadička, destilačná banka, odmerná 

banka, miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko, prachovnica, striekačka, oddeľovací lievik, 

odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka, filtračný kruh, chemické kliešte, chemická 

lyžička, teplomer, filtračný papier, trojnožka, sieťka s keramickou vložkou, kahan, destilačná 

banka, titračná banka, byreta,),  

- navrhnúť a uskutočniť prípravu roztokov s danou koncentráciou (odmerných roztokov), 

daným hmotnostným zlomkom (%),  

- zostaviť aparatúru a uskutočniť filtráciu, destiláciu, kryštalizáciu, sublimáciu a titráciu,  

- urobiť jednoduchý zápis o experimente,  
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- poznať základné pojmy kvantitatívnej analýzy: stanovenie, vážková analýza 

(gravimetria), odmerná analýza (volumetria), titrácia, odmerný roztok, spotreba, bod 

ekvivalencie, indikátor, základná látka, štandardizácia odmerného roztoku, typy titrácií (priama a 

spätná), poznať princípy metód odmernej analýzy: neutralizačné (alkalimetria, acidimetria), 

komplexotvorné, zrážacie a oxidačno-redukčné titrácie, uskutočniť titračné stanovenie, vypočítať 

výsledok titračného stanovenia. 
 

IV. /VIII. ročník:  4 hodiny týždenne – ﴾104 hodín ročne﴿ 

 

1. SÚSTAVY LÁTOK (4 h )     

Obsahový štandard 
Chémia, látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, heterogénna), sústava 

(otvorená, uzavretá), skupenstvo látky (tuhé, kvapalné, plynné), spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesí (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia), roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka, 

nasýtený roztok, rozpustnosť látky, hmotnostný zlomok, koncentrácia látkového množstva (ďalej 

iba koncentrácia)  

Výkonový štandard:  

 vymenovať po tri príklady chemicky čistej látky a zmesi,  

 rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi pomocou ich charakteristických znakov,  

 vyčleniť zo skupiny látok chemicky čisté látky a zmesi,  

 navrhnúť vhodný spôsob oddelenia zložiek zmesi (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia),  

 rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo,  

 klasifikovať roztoky podľa skupenstva,  

 vymenovať po dva príklady roztokov rôznych skupenstiev , 

 pripraviť nasýtený roztok,  

 napísať vzťah pre výpočet hmotnostného zlomku a vysvetliť symboly v zápise, 

 vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku,  

 vypočítať hmotnosť rozpustenej látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je daný hmotnostný zlomok 

roztoku a hmotnosť roztoku,  

 vysvetliť význam údajov o zložení roztoku z hľadiska praktického použitia,  

 vypočítať koncentráciu roztoku, ak je dané látkové množstvo a objem roztoku,  

 poznať značku a jednotku koncentrácie roztoku,  

 využiť poznatky o príprave roztokov pri ich príprave v domácnostiach (napr.: pri zaváraní, pri 

príprave hnojív, zisťovaní zloženia čistiacich prostriedkov...),  

 uviesť niektoré charakteristiky látok – atómové číslo, nukleónové číslo. 

 

2. ŠTRUKTÚRA ATÓMOV A IÓNOV, PERIODICKÝ SYSTÉM PRVKOV (4 h )     

2.1 Štruktúra atómov a iónov 

Obsahový štandard 
Atóm, atómové jadro, protón, neutrón, nukleóny, elektrónový obal atómu, elektrón, orbitál, 

elektrónová vrstva, valenčná vrstva, valenčné elektróny, elektrónová konfigurácia atómu, 

protónové číslo, neutrónové číslo, nukleónové číslo, izotopy, ión, anión, katión. 

 Výkonový štandard:  

 opísať zloženie atómového jadra a atómového obalu,  

 poznať znamienko náboja elektrónu a protónu,  
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 nakresliť schému atómu s vyznačením elementárnych častíc, ktoré sa v ňom nachádzajú,  

 určiť počet elementárnych častíc (protónov, elektrónov, neutrónov) v atóme prvku na základe známej 

hodnoty A, N, Z,  

 uviesť príklad izotopov (vodíka, uhlíka, uránu),  

 uviesť históriu pohľadu na vývoj predstáv o zložení a štruktúre atómu, 

 vysvetliť pojem rádioaktivita a uviesť druh rádioaktívnych žiarení, 

 chápať pojem orbitál (ako priestor s najväčšou pravdepodobnosťou výskytu elektrónu),  

 vymenovať a opísať typy orbitálov (s, p, d, f),  

 poznať maximálny počet elektrónov v orbitáloch s, p,  

 napísať schému vzniku katiónu alebo aniónu z atómu,  

 vybrať zo skupiny iónov katióny alebo anióny,  

 napísať elektrónovú konfiguráciu atómov pomocou výstavbového a Pauliho princípu a podľa 

Hundovho pravidla, 

 vysvetliť Heisenbergov princíp neurčitosti, 

 vysvetliť dualistický charakter elementárnych častíc. 

2.2 Periodický systém prvkov 

Obsahový štandard 
Periodický zákon, periodický systém prvkov (PSP), periodická tabuľka prvkov (PTP), perióda, 

skupina, alkalické kovy, halogény, vzácne plyny, elektronegativita, s-, p-, d-, f- prvky, kovy, 

nekovy, polokovy.  

Výkonový štandard:  

 poznať autora a znenie periodického zákona,  

 v periodickej tabuľke prvkov určiť polohu daného prvku použitím PTP,  

 používať triviálne názvy skupín (alkalické kovy, halogény, vzácne plyny),  

 zaradiť prvok podľa polohy v PTP do skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, nekov,  

 vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných elektrónov a polohou s a p prvkov v PTP,  

 poznať príklady prvkov s nízkou a vysokou hodnotou elektronegativity,  

 zistiť základné charakteristiky atómu z údajov v PTP (protónové číslo, elektronegativita, relatívna 

atómová hmotnosť).  

 

3. ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORGANICKÝCH ZLÚČENÍN (4 h )     

Obsahový štandard  
Oxidačné číslo, chemický prvok, chemická zlúčenina, chemický vzorec.  

Výkonový štandard:  

 poznať a používať značky a slovenské názvy s- a p-prvkov a vybraných d-prvkov (Fe, Cu, Zn, Ag, 

Au, Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt),  

 pomenovať a napísať vzorce látok: voda, peroxid vodíka, amoniak, sulfán,  

 určiť oxidačné číslo atómov prvkov v chemických zlúčeninách (napr.: H2O, NaCl, SO3, NaOH, 

HNO3, H2SO4, CaCO3, KMnO4),  

 poznať vzorec a názov amónneho katiónu,  

 používať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, halogenidy, bezkyslíkaté 

kyseliny (halogenovodíkové kyseliny, H2S), kyslíkaté kyseliny (predovšetkým dusíka, síry, uhlíka, 

chlóru, fosforu), soli kyselín uvedených prvkov,  

 poznať hydrogensoli a hydráty,  

 vysvetliť kvalitatívny a kvantitatívny význam chemických vzorcov,  
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 uplatňovať tvorbu vzorcov v názvoch oxidov, hydroxidov, hydridov, kyselín, solí, hydrátov. 

 

4. CHEMICKÁ VÄZBA A ŠTRUKTÚRA LÁTOK (4 h )     

Obsahový štandard 
Chemická väzba, molekula, väzbový elektrónový pár, voľný elektrónový pár, kovalentná väzba, 

nepolárna väzba, polárna väzba, iónová väzba, vodíková väzba, jednoduchá väzba, násobná 

väzba (dvojitá, trojitá), kovová väzba, kryštál, kryštalická látka.  

Výkonový štandard:  

 uviesť príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú jednoduché, dvojité alebo trojité väzby (H2, O2, 

N2),  

 určiť typ chemickej väzby na základe rozdielu hodnôt elektronegativít atómov viažucich sa atómov 

prvkov , vysvetliť pojem polarita, 

 vysvetliť vznik kovalentnej väzby v molekule vodíka,  

 určiť počet a druh atómov v jednoduchých molekulách,  

 vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine NaCl , 

 vymenovať tri typické vlastnosti zlúčenín s iónovou väzbou, 

 zdôvodniť vodivosť kovov ako dôsledok kovovej väzby (stačí na úrovni existencie voľne 

pohyblivých elektrónov),  

 načrtnúť štruktúru diamantu a grafitu,  

 poznať príčinu rozdielnych vlastností diamantu a grafitu,  

 vymenovať tri príklady kryštalických látok (NaCl, K2SO4, CaCO3 a podobne),  

 predpokladať vlastnosti látok na základe ich zloženia látok a štruktúry,  

 nakresliť štruktúrne elektrónové vzorce molekúl s jedným centrálnym atómom charakterizovať 

vlastnosti iónových, atómových a molekulových kryštálov. 

 

5. VÝPOČTY V CHÉMII (4 h )     

Obsahový štandard  
Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), relatívna molekulová hmotnosť Mr(Y), látkové množstvo n, 

Avogadrova konštanta NA, molárna hmotnosť Mm, stechiometrický vzorec.  

Výkonový štandard:  

 rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť Ar(X), relatívnu molekulovú hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm,  

 poznať význam Avogadrovej konštanty, 

 určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny zo známych hodnôt molárnych hmotností prvkov,  

 napísať vzťah pre výpočet látkového množstva a vysvetliť symboly v zápise aj pomocou objemu 

a počtu častíc, 

 vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť a molárna hmotnosť látky,  

 vypočítať hmotnosť látky, ak je zadané látkové množstvo a molárna hmotnosť látky,  

 vypočítať hmotnosť reaktantu alebo produktu na základe zápisu chemickej rovnice reakcie, ak 

je daná hmotnosť produktu alebo reaktantu. 

 

6. CHEMICKÉ REAKCIE, CHEMICKÉ ROVNICE (4 h )     

6.1 Chemické reakcie, chemické rovnice 

Obsahový štandard  
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Chemická reakcia, reaktanty, produkty, schéma chemickej reakcie, chemická rovnica, zákon 

zachovania hmotnosti v chemických reakciách, stechiometrický koeficient, syntéza, analýza). 

Výkonový štandard:  

 poznať príklady chemických a fyzikálnych zmien,  

 rozlíšiť schému a rovnicu chemickej reakcie,  

 zapísať rovnicu reakcie na základe slovného popisu chemickej reakcie,  

 poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách,  

 poznať kvalitatívno-kvantitatívny význam chemickej rovnice,  

 vysvetliť význam stechiometrických koeficientov v chemickej rovnici,  

 napísať jednoduché chemické schémy typu A + B → AB; AB → A + B,  

 doplniť stechiometrické koeficienty v chemických schémach typu A + B → AB; AB → A + B.  

 

6.2 Energetické zmeny pri chemických reakciách  

Obsahový štandard  
Exotermická reakcia, endotermická reakcia, entalpia, reakčné teplo, termochemická rovnica, Prvý 

termochemický zákon.  

Výkonový štandard:  

 vysvetliť rozdiely v zápise chemickej rovnice a termochemickej rovnice,  

 zapísať termochemickou rovnicou priebeh chemickej reakcie, ak sú zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, skupenské stavy reagujúcich látok a hodnota reakčného tepla,  

 klasifikovať chemické reakcie na základe rôznych zápisov termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické, aj pomocou reakčného tepla, 

 určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie na základe hodnoty reakčného tepla priamej 

reakcie na základe 1. termochemického zákona,  

 vymenovať po dva príklady exotermickej a endotermickej reakcie z každodenného života,  

 bezpečne pracovať s horľavými látkami,  

 aplikovať vzťah pre výpočet rýchlosti chemickej reakcie pri riešení jednotlivých úloh. 

 

6.3 Rýchlosť chemických reakcií  

Obsahový štandard  
Rýchlosť chemickej reakcie, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia 

reaktantov, teplota, katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok).  

Výkonový štandard:  

 definovať rýchlosť chemickej reakcie ako zmenu koncentrácie reaktantov alebo produktov za časový 

interval,  

 vymenovať a vysvetliť vplyv faktorov  ovplyvňujúcich rýchlosť chemických reakcií (koncentrácia, 

teplota, katalyzátor, veľkosť povrchu tuhých látok),  

 poznať ako ovplyvní zvýšenie/zníženie teploty rýchlosť chemickej reakcie,  

 poznať ako ovplyvní zvýšenie/zníženie koncentrácie reaktantov rýchlosť chemickej reakcie,  

 poznať ako ovplyvní rýchlosť chemickej reakcie pridanie katalyzátora,  

 vymenovať príklad katalyzátora z každodenného života (napr. enzýmy),  

 uviesť príklad chemickej reakcie z každodenného života, ktorá prebieha pomaly a ktorá rýchlo,  

 vysvetliť, prečo je dôležité poznať rýchlosť priebehu chemických reakcií a možnosti ich 

ovplyvňovania,  
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 povedať príklad z každodenného života, kde sa používa ovplyvňovanie rýchlosti chemickej reakcie 

niektorým z uvedených faktorov.  

 

6.4 Chemická rovnováha  

Obsahový štandard  
Chemická rovnováha, rovnovážna koncentrácia látok, rovnovážna konštanta, faktory 

ovplyvňujúce chemickú rovnováhu (koncentrácia, teplota, tlak) 

Výkonový štandard:  

 vysvetliť, čo je chemická rovnováha a rovnovážna koncentrácia,  

 vysvetliť význam hodnoty rovnovážnej konštanty,  

 vymenovať faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu (koncentrácia látok, teplota, tlak),  

 poznať ako ovplyvní rovnovážny stav sústavy pridanie reaktantu,  

 poznať ako ovplyvní rovnovážny stav sústavy odobratie produktu,  

 poznať vplyv katalyzátora na chemickú rovnováhu,  

 vypočítať hodnotu rovnovážnej konštanty alebo rovnovážnych koncentrácií látok pri 

chemických reakciách. 

 

7. TYPY CHEMICKÝCH REAKCIÍ (8 h )     

7.1 Protolytické reakcie 

Obsahový štandard  
Brönstedova kyselina, Brönstedova zásada, protolytická reakcia, konjugovaný pár, amfotérne 

látky, silná a slabá kyselina, silná a slabá zásada, autoprotolýza vody, pH, stupnica pH, kyslý, 

neutrálny a zásaditý roztok, neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza.  

Výkonový štandard:  

 poznať príklady silných kyselín (napr. HCl, HNO3, H2SO4) a slabých kyselín (napr. H2CO3),  

 poznať príklady silných zásad (napr. NaOH, KOH, Ca(OH)2) a slabých zásad (napr. amoniak),  

 charakterizovať kyseliny a zásady podľa Brönstedovej teórie kyselín a zásad, 

 napísať chemickú rovnicu autoprotolýzy vody a vyznačiť oxóniový katión a hydroxidový anión,  

 poznať stupnicu pH, jej význam a použitie,  

 vymedziť hodnoty pH, pre ktoré je vodný roztok kyslý, neutrálny a zásaditý,  

 rozdeliť roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH,  

 určiť pomocou indikátora pH roztoku,  

 aplikovať význam indikátorov v bežnom živote,  

 poznať vplyv silných kyselín a zásad na ľudský organizmus,  

 napísať chemickú rovnicu neutralizácie,  

 poznať príklad praktického využitia neutralizácie (napr. pri poskytnutí prvej pomoci),  

 poznať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy solí,  

 vypočítať pH roztokov silných kyselín a zásad, 

 určiť, aké pH budú mať vybrané roztoky solí, 

 poznať príklady konkrétnych solí, ktoré hydrolyzujú za vzniku kyslého, neutrálneho a zásaditého 

roztoku,  

 dodržiavať zásady bezpečnosti práce s kyselinami a zásadami.  

7.2 Redoxné reakcie 

Obsahový štandard  
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Oxidačné číslo, redukcia, oxidácia, redoxné reakcie, čiastková reakcia, redukovadlo, oxidovadlo, 

elektrochemický rad napätia kovov, galvanický článok, elektrolýza.  

Výkonový štandard:  

 určovať oxidačné čísla atómov prvkov v daných redoxných reakciách,  

 vyznačiť v chemickej rovnici atómy prvkov, ktorých oxidačné čísla sa v priebehu chemickej 

reakcie zmenili,  

 vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky,  

 zapísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie,  

 chápať význam pojmov redukovadlo a oxidovadlo,  

 vymenovať po dva príklady látok, ktoré pôsobia ako oxidovadlá alebo redukovadlá,  

 na základe usporiadania prvkov v rade napätia kovov Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au 

rozdeliť kovy na ušľachtilé a neušľachtilé,  

 zaradiť kovy medzi ušľachtilé a neušľachtilé na základe umiestnenia v Becketovom rade 

napätia kovov, 

 vysvetliť význam Becketovho radu napätia kovov pre ďalšie vlastnosti kovov, 

 vypočítať stechiometrické koeficienty v redoxných reakciách, 

 poznať princíp priebehu elektrolýzy roztokov a tavenín (nie však chemické rovnice dejov 

prebiehajúcich na elektródach),  

 poznať priemyselné využitie elektrolýzy,  

 poznať podstatu korózie kovov a spôsob ochrany kovov proti nej,  

 poznať použitie galvanických článkov a akumulátorov v každodennom živote,  

 vedieť akú úlohu má oxidácia v ľudskom organizme,  

 poznať príklady redoxných reakcií prebiehajúcich v prírode.  

 

8. PRVKY A ICH ZLÚČENINY DÔLEŽITÉ V BEŽNOM ŽIVOTE, ICH VLASTNOSTI, 

POUŽITIE A VPLYV NA ŽIVÉ ORGANIZMY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (12 h )     

8.1 s - prvky  

Obsahový štandard  
Vodík, alkalické kovy, kovy alkalických zemín, biogénny prvok, malta, vodný kameň, tvrdosť vody.  

Výkonový štandard:  

 poznať slovenské názvy a značky prvkov 1. a 2. skupiny periodickej sústavy prvkov (orientácia 

v periodickej tabuľke),  

 uviesť výskyt prvkov 1. a 2. skupiny v prírode vo forme nerastov (NaCl – kamenná soľ, 

MgCO3 – magnezit, CaCO3 – vápenec, CaSO4  2H2O - sádrovec),  

 poznať základné vlastnosti vodíka (skupenstvo, výbušnosť v zmesi s kyslíkom) a z nich  

vyplývajúce využitie vodíka,  

 poznať aspoň dva spôsoby prípravy vodíka (napr. reakciou kovu s kyselinou, alkalického kovu 

s vodou) – zápis chemickou rovnicou, popis priebehu chemickej reakcie,  

 poznať základné vlastnosti sodíka (redukčné vlastnosti, reakcia sodíka s vodou, tvorba katiónu),  

 poznať vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, hasené vápno, vápenec,  

 poznať význam a použitie zlúčenín alkalických kovov: NaOH, KOH, NaCl, NaHCO3, 

Na2CO3,  

 vysvetliť význam vápenca a sádrovca v stavebnom priemysle (chemická rovnica prípravy 

páleného vápna CaO a haseného vápna Ca(OH)2),  

 porovnať rozpustnosť CaCO3 a Ca(HCO3)2 vo vode (v spojitosti s krasovými javmi),  
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 vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou tvrdosťou vody, odstraňovanie tvrdosti vody 

(reakcia so sódou, var), odstraňovanie vodného kameňa,  

 poznať význam a vplyv iónov Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na ľudský organizmus, minerálne vody,  

 vysvetliť použitie NaCl ako konzervačnej látky.  

8.2 p - prvky  

Obsahový štandard  
Sklo, inertná atmosféra, ozón, anomália vody, spaľovanie (dokonalé, nedokonalé), halogény, 

vzácny plyn.  

Výkonový štandard:  

 poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a ich zlúčenín v prírode (bauxit, diamant, grafit - 

tuha, uhličitany, organické látky, kremeň, kremičitany, hlinitokremičitany, íly, kaolín, vzduch, 

liadky, fosforečnany, ozón, oxidy, elementárna síra, sulfidy a sírany: FeS2, PbS, ZnS, H2S, 

morská voda, NaCl),  

 vedieť, že Si a Al majú po O najväčšie zastúpenie v zemskej kôre, 

 zaradiť C, N, P, O, S, F, I medzi biogénne prvky,  

 poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na živé organizmy,  

 vedieť, že CO2 je tzv. „skleníkovým plynom“, a že v hlavnej miere prispieva ku globálnemu 

otepľovaniu Zeme,  

 porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a tuhy na základe pochopenia ich 

kryštálovej štruktúry a typov väzieb (tvrdosť, resp. štiepateľnosť),  

 uviesť a chápať pozitíva a negatíva použitia NaHCO3 na zníženie kyslosti v žalúdku,  

 uviesť hlavný dôvod pre použitie (NH4)2CO3 a NaHCO3 pri pečení cesta (vznik CO2 –  

kyprenie cesta),  

 poznať základné vlastnosti Al a z toho vyplývajúce jeho využitie (odolnosť voči korózii, nízka 

hustota, kujnosť - fólie),  

 poznať skupenský stav dusíka, fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu za štandardných podmienok,  

 uviesť vlastnosti NH3 (skupenstvo, zápach, jedovatosť),  

 chápať a uviesť dôvod rozpustnosti NH3, HCl vo vode (vodíkové väzby),  

 vedieť o znečistení životného prostredia oxidmi N (výfukové plyny automobilov 

a nadzvukových lietadiel, priemyselné emisie) a ich príspevok pri vzniku kyslých dažďov,  

 poznať využitie N2O (hnací plyn v šľahačkových sprejoch, anestetikum),  

 poznať využitie N2 (inertná atmosféra, výroba NH3),  

 poznať využitie zlúčenín dusíka a fosforu (hnojivá),  

 poznať využitie fosforu (zápalky, zneužitie – napalm),  

 vedieť, že zlúčeniny uhlíka s dusíkom - kyanidy sú jedovaté,  

 poznať význam kyslíka a vody pre ľudský organizmus,  

 vysvetliť kyslé vlastnosti H2SO4 a napísať chemickú rovnicu jej reakcie s vodou,  

 vysvetliť ekologické problémy súvisiace s ozónovou vrstvou Zeme (ozón verzus freóny), 

kyslými dažďami (oxidy síry),  

 poznať negatívny vplyv sulfánu na ľudský organizmus a jeho charakteristický zápach,  

 porovnať rozpustnosť O2 a CO2 vo vode a jej význam v prírode,  

 vysvetliť prítomnosť kyslíka ako nevyhnutnú podmienku horenia a vznik rôznych produktov 

(CO, CO2) v závislosti od množstva reagujúceho kyslíka a negatívny vplyv vznikajúcich 

produktov na ľudské zdravie,  

 poznať najbežnejšie spôsoby využitia peroxidu vodíka, ozónu, síry, kyslíka,  
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 poznať selén ako biogénny prvok a základné informácie o jeho vplyve na ľudský organizmus,  

 zapísať chemickú rovnicu reakcie H2 a Cl2 (výroba HCl),  

 vysvetliť kyslé vlastnosti kyseliny HCl a zapísať chemickú rovnicu jej reakcie s H2O, OH- a 

NaOH, 

 opísať základný princíp priemyselnej výroby chlóru,  

 poznať využitie chlóru a jeho zlúčenín a jódu ako dezinfekčných prostriedkov a chlorečnanov ako 

výbušnín,  

 vedieť, že kyselina HCl je zložkou žalúdočných štiav a kyselina HF leptá sklo,  

 odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov na základe ich elektrónovej konfigurácie,  

 poznať využitie argónu (inertná atmosféra, žiarovky, výplň okien) a vzácnych plynov vo 

výbojových trubiciach,  

 poznať rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor pre prostredie.  

8.3 d - prvky  

Obsahový štandard  
Korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, amalgám, pasivácia kovov.  

Výkonový štandard:  

 vysvetliť základný princíp výroby železa a ocele a ich využitie (redukcia FeO uhlíkom),  

 poznať základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt, Hg (kujnosť, ťažnosť, elektrická 

vodivosť, nízka teplota topenia Hg, pasivácia Cr a Zn) a z toho vyplývajúce využitie jednotlivých 

kovov,  

 poznať zloženie zliatin bronz, mosadz, spájka a ich využitie,  

 poznať triviálny názov a využitie CuSO4.5H2O,  

 vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ľudskom organizme a vedieť, že obsahuje katióny 

železa, 

 vedieť, že Fe a Ni tvoria základ zemského jadra.  

 

9. CHARAKTERISTIKA, ROZDELENIE ORGANICKÝCH LÁTOK (8 h )     

Obsahový štandard 
Organická chémia, organická zlúčenina, štruktúra organických zlúčenín, izoméria (konštitučná, 

priestorová – cis, trans izoméria), acyklický – priamy reťazec, rozvetvený reťazec, cyklický 

reťazec, uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, nasýtený a nenasýtený uhľovodík, empirický 

(stechiometrický) vzorec, sumárny (molekulový vzorec), konštitučný (štruktúrny) vzorec, 

zjednodušený konštitučný vzorec, jednoduchá väzba, násobná väzba, dvojitá väzba, trojitá väzba, 

väzbovosť, reakčná schéma, mechanizmus reakcie, adičná reakcia, eliminačná reakcia, 

substitučná reakcia, polárna a nepolárna molekula, činidlo, radikál, nukleofil, elektrofil, alkány, 

alkény, alkadiény, alkíny, arény, heteroatóm, karcinogén.  

Výkonový štandard:  

 poznať príčinu existencie veľkého počtu organických zlúčenín uhlíka (schopnosť reťazenia),  

 určiť väzbovosť atómov C, H, S, O, N a halogénov v molekulách organických zlúčenín,  

 zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej molekulového, resp. konštitučného vzorca 

medzi uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov,  

 zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej konštitučného vzorca medzi alkány, alkény, 

alkadiény, alkíny, arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny s acyklickým, (rozvetveným a 

nerozvetveným) a cyklickým reťazcom, zlúčeniny obsahujúce heteroatóm,  
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 určiť, či sa jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný, resp. zjednodušený konštitučný, 

vzorec zlúčeniny,  

 označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v uvedených vzorcoch,  

 uviesť jednoduché príklady (štruktúrnym vzorcom) konštitučných a cis-trans izomérov,  

 napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu, alkénu, cykloalkánu s daným 

molekulovým vzorcom (C3 – C4),  

 určiť, na základe reakčnej schémy alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, eliminačnú alebo 

substitučnú reakciu,  

 vedieť aplikovať poznatok, že uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, napr. pri určovaní ich 

rozpustnosti vo vode a nepolárnych rozpúšťadlách, hlavne v spojení s ich využitím v bežnom 

živote.  

  

10. UHĽOVODÍKY DÔLEŽITÉ V PRAKTICKOM ŽIVOTE, ICH VLASTNOSTI 

A VPLYV NA ŽIVÉ ORGANIZMY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ROPA, ZEMNÝ PLYN, 

UHLIE (8 h )     

10.1 Alifatické uhľovodíky 

Obsahový štandard  
Homologický rad, homologický vzorec, alkyl, cykloalkyl, hydrogenácia, dehydrogenácia, fosílna 

surovina, zemný plyn, odorizácia zemného plynu, ropa, frakčná destilácia, benzín, oktánové číslo 

benzínu, nafta, mazut, asfalt, petrochémia, uhlie.  

Výkonový štandard:  

 poznať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén,  

 poznať vzorec a názov alkylových skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, izopropyl-, vinyl-,  

 uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, alkínov (vzorce, názvy),  

 utvoriť názov a napísať vzorec: nerozvetvených alkánov, alkénov, alkínov C1 – C10 a cykloalkánov 

C3 – C6; rozvetvených alkánov, alkénov a alkínov C4 – C10 s maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými vyššie , 

 poznať skupenstvo alifatických uhľovodíkov C1-C4, C5-C16 a vyššie,  

 porovnať dĺžku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby,  

 poznať typy reakcií charakteristických pre alkány (SR), alkény a alkíny (AE,) a uviesť aspoň jeden 

ich príklad chemickou rovnicou,  

 napísať chemickú rovnicu horenia (dokonalé, nedokonalé) metánu, napísať chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2,  

 napísať chemickú rovnicu reakcie eténu s H2O, HCl, H2 a využitie týchto reakcií v priemysle pri 

výrobe etanolu, PVC a stužovanie tukov,  

 poznať spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje násobná väzba (brómová voda, KMnO4 nie 

chemickou rovnicou),  

 vymenovať uhľovodíky, ktoré sa využívajú ako zdroje energie a príklady ich konkrétneho využitia 

(metán, propán, bután),  

 charakterizovať zemný plyn (zloženie, výbušnosť, farba, zápach – odorizácia, horľavosť, ťažba, 

preprava, využitie ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie)  

 charakterizovať ropu (zloženie, horľavosť, farba, zápach, ťažba, preprava, spracovanie, základné 

frakcie, využitie ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie),  

 porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti, ekologických dôsledkov ich ťažby, 

spracovania a využitia, obsahu škodlivých prímesí (kyslé dažde, skleníkový efekt).  
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10. 2 Aromatické uhľovodíky  

Obsahový štandard  
Arén (aromatický uhľovodík) 

Výkonový štandard:  

 poznať vzorce a triviálne názvy: benzén, styrén, naftalén, toluén, 

 poznať vzorec a názov skupiny fenyl- , 

 utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených od benzénu s maximálne dvomi alkylovými 

skupinami uviesť príklady aromatických uhľovodíkov,  

 vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov,  

 vedieť, že pre arény sú typické substitučné elektrofilné reakcie,  

 poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie (karcinogénne účinky).  

 

11. DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV DÔLEŽITÉ V BEŽNOM ŽIVOTE, ICH VLASTNOSTI, 

POUŽITIE A VPLYV NA ŽIVÉ ORGANIZMY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – 

HALOGÉNDERIVÁTY, DUSÍKATÉ DERIVÁTY, KYSLÍKATÉ DERIVÁTY (24 h )     

Obsahový štandard  
Halogénderiváty, hydroxyderiváty, alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol, fenoly, lieh, étery, 

karbonylové zlúčeniny, aldehydy, ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, teflón, insekticíd, freóny, 

karboxylová kyselina.  

Výkonový štandard:  

 vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a uviesť príklady zlúčenín 

z jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov,  

 poznať väzbovosť S, O, N a halogénov,  

 poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, - O-, -

CO-, -CHO, - COOH) a spôsob tvorenia ich názvov,  

 zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov, 

 poznať najdôležitejšie triviálne názvy a vzorce derivátov uhľovodíkov: chloroform, jodoform, 

vinylchlorid, anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, formaldehyd, acetaldehyd,  

 utvoriť názov a napísať vzorec derivátov odvodených od benzénu a alkánov C1 – C10 s maximálne 

jednou funkčnou skupinou uvedenou vyššie,  

 poznať polárny charakter väzby C-heteroatóm a vyznačiť čiastkové náboje na atómoch väzby C-

heteroatóm,  

 poznať typy reakcií charakteristických pre halogénderiváty a hydroxyderiváty – SN a E,  

 napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH (SN aj eliminačný produkt),  

 chápať, že oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú aldehydy a ďalej karboxylové kyseliny, 

oxidáciou sekundárnych alkoholov vznikajú ketóny aj opačné redukčné procesy,  

 napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acetaldehyd a kyselinu etánovú,  

 vedieť, že freóny a mnohé insekticídy majú charakter halogénderivátov,  

 porovnať rozpustnosť etanolu vo vode, najmä s prihliadnutím na skúsenosť z bežného života,  

 poznať využitie chloroformu, CCl4, metanolu, glycerolu, etylénglykolu, formaldehydu, 

acetónu a ich účinok na ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita, 

horľavosť, výbušnosť),  

 vysvetliť základný princíp výroby etanolu (aj chemické rovnice), jeho využitie (rozpúšťadlo, výroba 

octu, chemická výroba, dezinfekcia, potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský organizmus,  

 poznať využitie karboxylových kyselín ( octová, benzoová ),  
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 poznať význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a bielkovín,  

 poznať využitie freónov, posúdiť vplyv ich chemického pôsobenia na ozónovú vrstvu a z toho 

vyplývajúce dôsledky pre životné prostredie.  

 

12. BIOLÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH (20 h )     

12.1 Lipidy 

Obsahový štandard  
Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky, stužovanie tukov, zmydelňovanie tukov, mydlá, zložené 

lipidy, fosfolipidy, glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, cholesterol, LDL – cholesterol, HDL – 

cholesterol, lipémia, -3-mastné kyseliny (len význam pre človeka).  

Výkonový štandard:  

 charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive 

človeka,  

 charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách a vysvetliť jeho význam pre organizmus,  

 porovnať oleje a tuky z hľadiska štruktúry (obsahu mastných kyselín) a z hľadiska ich významu pre 

organizmus (zdravá výživa, obezita),  

 poznať vosky z hľadiska výskytu a významu,  

 charakterizovať výskyt, význam a zloženie glykolipidov a fosfolipidov,  

 porovnať význam LDL – „zlého cholesterolu“ a HDL – „dobrého cholesterolu“ pre človeka.  

12.2 Sacharidy 

Obsahový štandard 
Sacharidy, jednoduché sacharidy, mono-, oligo- a polysacharidy, aldózy, ketózy, tri-, pent- 

a hexózy, glyceraldehyd, dihydroxyacetón, chiralita, chirálne centrum, D- a L- formy, optická 

izoméria, ribóza, deoxyribóza, glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza, škrob, glykogén, celulóza, 

energetická hodnota sacharózy, glykémia.  

Výkonový štandard:  

 charakterizovať pojem sacharidy z hľadiska významu, výskytu a pôvodu,  

 napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy,  

 charakterizovať sacharidy podľa ich vlastností, štruktúry, zloženia a klasifikácie,  

 vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov (všeobecne opísať princíp),  

 popísať základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy z hľadiska významnosti pre výživu človeka,  

 zaradiť sacharózu a laktózu z hľadiska zloženia a charakterizovať ich z hľadiska významnosti pre 

výživu človeka,  

 charakterizovať škrob, glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, vzniku a významu pre človeka,  

 poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka,  

 uviesť rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv na zmenu glykémie,  

 poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede.  

12.3 Bielkoviny 

Obsahový štandard  
Bielkoviny (proteíny), biologická funkcia, aminokyselina, alanín, glycín, peptidová väzba, 

biuretová reakcia, primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra, fibrilárne, globulárne 

bielkoviny, denaturácia, hém, hemoglobín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfoproteíny, 

hemoproteíny, myoglobín, enzýmy, protilátky, energetická hodnota bielkovín.  

Výkonový štandard:  

 charakterizovať bielkoviny z hľadiska výskytu, významu a pôvodu,  
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 charakterizovať bielkoviny z hľadiska ich klasifikácie, zloženia a vlastností,  

 vymenovať esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich najvhodnejším zastúpením,  

 charakterizovať primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru bielkovín a jej význam 

pri denaturácii a zmene biologických funkcií bielkovín vplyvom bielkovinových jedov, teploty 

a pod.,  

 uviesť možné príčiny denaturácie bielkovín,  

 vysvetliť, čo by bolo možné použiť k zabráneniu otravy ťažkými kovmi po ich požití.  

12.4 Enzýmy 

Obsahový štandard 
Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor, aktívne miesto, enzým–substrátový komplex, 

koenzým, apoenzým, špecifický katalytický účinok, inhibícia kompetitívna a nekompetitívna, α-

amyláza, pepsín, trypsín.  

Výkonový štandard:  

 charakterizovať pojem enzým z hľadiska všeobecných vlastností, výskytu a významu,  

 vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie,  

 charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie,  

 porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a uviesť príklad.  

12.5 Nukleové kyseliny 

Obsahový štandard  
Nukleové kyseliny, genetická informácia, adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín, nukleotid, DNA, 

RNA, makroergická väzba, mediátorová, transferová, ribozómová RNA, komplementarita, kodón, 

antikodón, polynukleotidový reťazec, ATP.  

Výkonový štandard:  

 charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska výskytu a významu,  

 charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska ich klasifikácie a zloženia,  

 vysvetliť dôležitosť ATP a poznať makroergickú väzbu,  

 porovnať stavbu DNA a RNA,  

 charakterizovať mediátorovú, transferovú a ribozómovú RNA z hľadiska ich funkcie a výskytu  

v bunke,  

 vysvetliť význam pojmu komplementarita na príklade DNA.  

12.6 Vitamíny  

Obsahový štandard 
Vitamín, hypovitaminóza, hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín, riboflavín, 

niacín, pyridoxín, kyselina pantoténová, kyselina listová, biotín, kyselina L-askorbová, skorbut, 

antioxidanty, FAD, NADH.  

Výkonový štandard:  

 poznať vitamíny ako esenciálne látky z hľadiska významu a zloženia a rozpustnosti v tukoch a vo 

vode,  

 charakterizovať retinol, kalciferoly, tokoferoly z hľadiska výskytu, významu a funkcie v ľudskom 

organizme,  

 uviesť možné dôsledky vystavenia organizmu hypervitaminóze a hypovitaminóze vitamínov 

rozpustných v tukoch,  

 uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, kalciferolov, tokoferolov,  

 charakterizovať tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú, biotín a 

kyselinu L-askorbovú z hľadiska výskytu, významu a funkcie v ľudskom organizme,  
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 uviesť možné dôsledky vystavenia organizmu hypovitaminóze vitamínov rozpustných vo vode,  

 uviesť hlavné potravinové zdroje tiamínu, riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, kyselinypantoténovej, 

kyseliny listovej, biotínu a kyseliny L-askorbovej, 

 vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave, zamerať sa na pestré zloženie stravy  

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu seminár z chémie začlenené tieto 

prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať 

a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť 

problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych stratégií, 

napríklad pri  látkach spôsobujúcich znečistenie ovzdušia žiaci následne môžu navrhnúť spôsoby 

znižovania škodlivín pri chemickej výrobe, čiže sú vedení k nachádzaniu nových vzťahov,  

Ochrana života a zdravia – viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastných vedomostí a schopností 

vzhľadom na vlastné zdravie a kvalitu života, žiaci  sa počas prijímania poznatkov o bezpečnosti 

práce a vhodných ochranných pomôcok na hodinách učia rozpoznávať nebezpečenstvo 

manipulácie s horľavými a toxickými látkami a nachádzať možnosti ochrany zdravia, na 

hodinách v laboratóriu sú žiaci poučení aj o poskytnutí prvej pomoci v prípade zranenia, táto 

prierezová téma môže byť zahrnutá do témy štruktúra atómov a iónov, chemická väzba 

a chemická kinetika. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – žiaci budú sledovať stav ovzdušia v regióne, 

vyhodnocovať výsledky pozorovania, navštívia chemické podniky v regióne – využitie pri 

témach – makromolekulová chémia, oxidy síry, oxidy uhlíka, oxidy dusíka, polysacharidy. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

- fyzika – 1. ročník - celok Sila a pohyb (skladanie vektorov﴿, 3. ročník - celok Energia okolo 

nás (jadrové reakcie﴿ 

- matematika – 1. ročník  - celok Výrazy, rovnice a ich sústavy (vyjadrenie neznámej zo 

vzorcov, premena jednotiek﴿ 

- informatika – 3. ročník – celok  Internet (spracovanie a vyhľadávanie informácií﴿ 

- biológia – 3. ročník – celok Biológia človeka (energetika biochemických dejov﴿, 3. ročník – 

celok Ekológia (ekologická a environmentálna problematika﴿  

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete seminár z chémie sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 

pri realizácii experimentov, 

schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií, 
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schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach 

pri experimentoch,  

celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov, teórií, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

kvalita výsledkov činnosti, 

osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete seminár z chémie klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný štúdia. 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy 

medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia 

problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, 

v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 

správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 

s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

 

Do hodnotenia predmetu seminár z chémie sa zahŕňa forma:    

a) písomná ( previerky, domáce úlohy), 

b) ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva). 
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VÝPOČTOVÝ SEMINÁR Z CHÉMIE 
 

Názov predmetu VÝPOČTOVÝ SEMINÁR Z CHÉMIE 

Časový rozsah výučby III./ VII. ročník – 2  hodiny týždenne, 66 vyučovacích hodín 

IV. / VIII. ročník – 2  hodiny týždenne, 52 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, 01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  Gymnázium, 7902 5 Gymnázium  

Ročník  III.-IV. / VII. – VIII. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1.CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Učebný predmet výpočtový seminár z chémie nadväzuje na štátny vzdelávací program, 

oblasť Človek a príroda pre stupeň ISCED 3A. Upevňuje, prehlbuje, rozširuje a systematizuje 

poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní. V porovnaní s obsahovým a výkonovým 

štandardom vymedzeným Štátnym vzdelávacím programom pre predmet chémia je obsah 

predmetu zameraný na overovanie teoretických poznatkov získaných počas štúdia a prehĺbenie 

poznatkov najmä rozšírením aplikačných možností, a tak pomáha vytvárať lepšie predpoklady na 

úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na vysokých školách. Opakovanie výpočtov určitého 

typu napomáha upevňovať potrebné myšlienkové postupy, na základe ktorých je možné riešiť aj 

ďalšie úlohy. Chemické výpočty pomáhajú zvládnuť a správne pochopiť základné chemické 

zákony a vzťahy, čo umožňuje ich aplikáciu pri riešení bežných laboratórnych , ale aj 

prevádzkových chemických problémov. Po obsahovej stránke sa kladie dôraz na sústavy látok a 

kvantitatívne vyjadrenie ich zloženia, na látkové bilancie v sústavách bez chemického deja, na 

látkové bilancie v sústavách s chemickým dejom (s maximálnym využitím rozsahu reakcie), na 

chemickú rovnováhu, protolytické rovnováhy, rovnováhy málorozpustných elektrolytov, atď. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
Cieľom výučby  je utvrdenie výpočtov zo všeobecnej chémie, podchytenie záujmu žiaka, 

aby si osvojil základné znalosti a schopnosti  potrebné pre ďalšie štúdium predovšetkým 

prírodovedných a technických odborov, rozvoj intelektuálnych schopností žiakov, pamäte, 

predstavivosti, tvorivosti, abstraktného myslenia i schopnosti logického úsudku. Taktiež vedie  

k účelnému uplatneniu osvojených chemických poznatkov a schopností v praktickom živote. 

Rozvíja tiež určité osobnostné rysy ako napr. vytrvalosť, zodpovednosť, precíznosť, praktickosť. 
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3.VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Realizovaním moderných foriem, 

prostriedkov a vyučovacích metód sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie logického 

a tvorivého myslenia a konania žiakov. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium chémie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme používať 

motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní nových informácií  

metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania nových 

vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy opakovanie, 

problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  a 

hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej 

práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné 

metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú 

prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia.  

Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, zmiešaného typu. 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

1. Kandráč J. a kol.: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN Bratislava, 1995. 

2. Kmeťová, J. a kol.: Chémia pre 1. roč. gymnázií, Expol-Pedagogika Bratislava, 2010. 

3. Macejková, A. a kol.: Chemické a ekonomické výpočty pre 1.ročník SOŠ, Expol-Pedagogika 

Bratislava, 2005. 

4. Silný, P. a kol.: Prehľad chémie 1, SPN – Mladé letá, 2000. 

5. Silný, P. a kol.: Úlohy a modely usmerňovania riešenia úloh zo všeobecnej chémie, Expol-

Pedagogika Bratislava, 1999. 

- odborné časopisy, populárne časopisy, výukové programy,  laboratórne pomôcky, internet, PC, 

tabuľa,  úlohy z chemických olympiád a korešpondečného seminára, úlohy z prijímacích 

pohovorov na medicínu a farmáciu 
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6. OBSAH  

III. - IV. ročník / VII. – VIII. ročník 
1. Množstvá chemických látok  

 1.1 Látkové množstvo 

 1.2 Hmotnosť látky 

 1.3 Objem látky 

 1.4 Vzťahy medzi veličinami vyjadrujúcimi množstvo látky 

2. Sústavy látok  

 2.1 Zloženie sústavy látok 

 2.2 Stechiometrický vzorec 

3. Bilancia látok v sústavách bez chemických reakcií 

 3.1 Roztoky 

 3.2 Kryštalizácia 

4. Výpočty pomocou chemických rovníc  

5. Termochémia  

6. Rovnováhy protolytických reakcií  

 8.1 Výpočet pH 

 8.2 Acidobázické titrácie 

7. Rovnováhy zrážacích reakcií 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

III. - IV. ročník / VII. – VIII. ročník  (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

1. Množstvá chemických látok  

 

Časová dotácia: 7 hod. 

Obsahový štandard 
Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), relatívna molekulová hmotnosť Mr(Y), látkové množstvo n, 

Avogadrova konštanta NA, molárna hmotnosť M, atómová hmotnostná jednotka, molárny objem 

plynnej látky  

Výkonový štandard:  

 rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť Ar(X), relatívnu molekulovú hmotnosť Mr(Y) a molárnu 

hmotnosť Mm,  

 poznať význam atómovej hmotnostnej jednotky u 

 vypočítať hmotnosť častice (atómu, molekuly) 

 poznať význam Avogadrovej konštanty, 

 vypočítať počet častíc vo vzorke známej čistej látky na základe hmotnosti vzorky, prípadne objemu 

plynnej látky pri normálnych podmienkach 

 určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny zo známych hodnôt molárnych hmotností prvkov,  

 napísať vzťah pre výpočet látkového množstva a vysvetliť symboly v zápise aj pomocou objemu 

a počtu častíc, 

 poznať a vedieť uplatniť vzťahy medzi veličinami vyjadrujúcimi množstvo látky 

 

2. Sústavy látok 
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Časová dotácia: 11 hod 

Obsahový štandard: 
Chemicky čistá látka, zmes, stechiometrický vzorec, roztok, vyjadrenie zloženia roztoku – 

hmotnostný zlomok (w), objemový zlomok (), koncentrácia (c), nasýtený roztok 

Výkonový štandard: 

 vypočítať hmotnostný zlomok prvkov v zlúčenine, podiel vody v kryštálohydrátoch 

 vypočítať stechiometrický vzorec 

 napísať vzťah pre výpočet hmotnostného zlomku a vysvetliť symboly v zápise, 

 vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku,  

 vypočítať hmotnosť rozpustenej látky a hmotnosť rozpúšťadla, ak je daný hmotnostný zlomok 

roztoku a hmotnosť roztoku,  

 vysvetliť význam údajov o zložení roztoku z hľadiska praktického použitia,  

 vypočítať koncentráciu roztoku, ak je dané látkové množstvo a objem roztoku,  

 poznať značku a jednotku koncentrácie roztoku,  

 poznať vzťah medzi hmotnostným zlomkom a koncentráciou roztoku 

 vedieť vypočítať koncentráciu roztoku so známym hmotnostným zlomkom a naopak 

 využiť poznatky o príprave roztokov pri ich príprave v domácnostiach (napr.: pri zaváraní, pri 

príprave hnojív, zisťovaní zloženia čistiacich prostriedkov...),  

 vypočítať objemový zlomok zložky v roztoku 

 pripraviť nasýtený roztok,  

 

 

3. Bilancia látok v sústavách bez chemických reakcií 

 

Časová dotácia: 9 hod 

Obsahový štandard: 
kryštalizácia, nasýtený roztok, príprava roztoku, zmiešavanie, zahusťovanie a zrieďovanie roztokov 

Výkonový štandard:  

 pripraviť vodný roztok z bezvodej látky a vody 

 pripraviť vodný roztok z kryštálohydrátu a vody 

 poznať a vedieť využiť vo výpočtoch zmiešavaciu a zrieďovaciu rovnicu 

 vedieť vysvetliť zmenu zloženia roztoku zahustením (pridaním tuhej látky alebo odparením vody) 

 

4. Výpočty pomocou chemických rovníc 
 

Časová dotácia: 13 hod 

Obsahový štandard  
Látkové množstvo, chemická reakcia, chemická rovnica, stechiometrické koeficienty v chemickej 

rovnici 

 

Výkonový štandard:  

 vypočítať množstvo reaktantu alebo produktu (látkové množstvo, objem plynu, počet častíc, 

koncentráciu alebo hmotnostný zlomok roztoku) na základe zápisu chemickej rovnice reakcie, 

ak je dané množstvo produktu alebo reaktantu (mnnožstvo môže byť vyjadrené pomocou 
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látkového množstva, objemu plynnej látky, počtu častíc látky, koncentrácie alebo 

hmotnostného zlomku roztoku) 

 výpočítať množstvo produktov reakcie pri nadbytku niektorého reaktantu 

 vypočítať množstvo reaktantu alebo produktu pri postupných reakciách 

 vypočítať zloženie roztoku vzniknutého reakciou 

 

5. Termochémia 

 

Časová dotácia: 6 hod 

Obsahový štandard  
Exotermická reakcia, endotermická reakcia, entalpia, reakčné teplo, termochemická rovnica, Prvý 

a druhý termochemický zákon.  

Výkonový štandard:  

 poznať rozdiely v zápise chemickej rovnice a termochemickej rovnice,  

 zapísať termochemickou rovnicou priebeh chemickej reakcie, ak sú zadané reaktanty, produkty, 

stechiometrické koeficienty, skupenské stavy reagujúcich látok a hodnota reakčného tepla,  

 klasifikovať chemické reakcie na základe rôznych zápisov termochemickej rovnice na 

exotermické a endotermické, aj pomocou reakčného tepla, 

 určiť hodnotu reakčného tepla spätnej reakcie na základe hodnoty reakčného tepla priamej 

reakcie na základe 1. termochemického zákona,  

 poznať druhý termochemický zákon a aplikovať ho pri výpočte reakčného tepla výslednej 

reakcie, ak sú známe reakčné tepla čiastkových reakcií 

 vypočítať reakčné teplo z väzbových energií reaktantov a produktov 

 

6. Rovnováhy protolytických reakcií 
 

Časová dotácia: 15 hod  

Obsahový štandard: 
Brönstedova kyselina, Brönstedova zásada, protolytická reakcia, konjugovaný pár, amfotérne 

látky, silná a slabá kyselina, silná a slabá zásada, autoprotolýza vody, pH, stupnica pH, kyslý, 

neutrálny a zásaditý roztok, neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza, disociačné konštanty 

(konštanta acidity a bázicity), chemická rovnováha, rovnovážna konštanta, hydrolýza solí, 

acidobázická titrácia, bod ekvivalencie 

Výkonový štandard:  

 poznať príklady silných kyselín (napr. HCl, HNO3, H2SO4) a slabých kyselín (napr. H2CO3),  

 poznať príklady silných zásad (napr. NaOH, KOH, Ca(OH)2) a slabých zásad (napr. amoniak),  

 interpretovať a porovnať silu kyselín na základe hodnoty disociačnej konštanty 

 charakterizovať kyseliny a zásady podľa Brönstedovej teórie kyselín a zásad, 

 napísať chemickú rovnicu autoprotolýzy vody a vyznačiť oxóniový katión a hydroxidový anión,  

 poznať stupnicu pH, jej význam a použitie,  

 vymedziť hodnoty pH, pre ktoré je vodný roztok kyslý, neutrálny a zásaditý,  

 rozdeliť roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa danej hodnoty pH,  

 určiť pomocou indikátora pH roztoku,  

 napísať chemickú rovnicu neutralizácie,  

 vypočítať pH roztokov silných a slabých kyselín a zásad, 
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 určiť, aké pH budú mať vybrané roztoky solí, 

 dodržiavať zásady bezpečnosti práce s kyselinami a zásadami 

 vypočítať koncentráciu kyseliny alebo zásady na základe meraní pri acidobázickej titrácii 

 vedieť vysvetliť a popísať grafické znázornenie titrácií silnej kyseliny silnou zásadou, silnej kyseliny 

slabou zásadou, slabej kyseliny slabou zásadou 

 navrhnúť spôsob prípravy roztoku s určitým pH 

 vedieť vybrať vhodný acidobázický indikátor na acidobázickú titráciu 

 

7. Rovnováhy zrážacích reakcií  

 

Časová dotácia: 5 hodín 

Obsahový štandard  
Zrážacia reakcia, zrazenina, iónový zápis chemickej reakcie, rozpustnosť, súčin rozpustnosti,  

Výkonový štandard:  

 vysvetliť pojem zrazenina,  

 poznať iónový zápis zrážacej reakcie,  

 vypočítať rovnovážnu koncentráciu iónov v roztoku na základe definičného vzťahu súčinu 

rozpustnosti 

 vypočítať hodnotu súčinu rozpustnosti na základe známeho množstva látky potrebného na 

prípravu nasýteného roztoku pri určitej teplote 

 poznať faktory ovpyvňujúce rozpustnosť látok vo vode 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu chémia začlenené tieto 

prierezové témy:  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať 

a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť 

problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

Environmentálna výchova – aplikácia a prepojenie poznatkov – využitie kognitívnych stratégií, 

napríklad pri  látkach spôsobujúcich znečistenie ovzdušia žiaci následne môžu navrhnúť spôsoby 

znižovania škodlivín pri chemickej výrobe, čiže sú vedení k nachádzaniu nových vzťahov.  

Ochrana života a zdravia – viesť žiakov k uvedomovaniu si vlastných vedomostí a schopností 

vzhľadom na vlastné zdravie a kvalitu života, žiaci  sa počas prijímania poznatkov o bezpečnosti 

práce a vhodných ochranných pomôcok na hodinách učia rozpoznávať nebezpečenstvo 

manipulácie s horľavými a toxickými látkami a nachádzať možnosti ochrany zdravia, na 

hodinách v laboratóriu sú žiaci poučení aj o poskytnutí prvej pomoci v prípade zranenia, táto 

prierezová téma môže byť zahrnutá do témy rovnováhy protolytických reakcií. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

- matematika – 1. ročník – celok Výrazy, rovnice a ich sústavy (vyjadrenie neznámej zo vzorcov, 

úprava výrazov, riešenie rovníc a sústav rovníc) 
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- matematika – 1. ročník – celok Funkcie I (práca s grafom funkcie, opísanie základných 

vlastností z grafu funkcie, porovnanie dvoch grafov a určenie spoločných a rozdielnych znakov) 

- matematika – 2. ročník – celok Funkcie II (priama a nepriama úmernosť) 

- matematika – 2. ročník – celok Funkcie III (logaritmus, riešenie jednoduchých exponenciálnych 

a logaritmických rovníc) 

- seminár z matematiky – 4. ročník – celok Čísla, premenné a výrazy (percento, pomer, 

zaokrúhľovanie, úprava čísla na tvar a. 10n, kde n je prirodzené číslo) 

- biológia – 3. ročník – celok Orgánové sústavy človeka (telové tekutiny, ich zloženie, pH 

telových tekutín) 

- biológia – 3. ročník – celok Ekológia (ekologická a enviromentálna problematika) 

- geografia – 1. ročník – celok – Zákonitosti hydrosféry (voda a jej význam, pitná voda, zloženie 

vody, čistenie vody) 

- informatika – 3.ročník – celok Internet (spracovanie a vyhľadávanie informácií) 

- fyzika – 1. ročník – celok Skúmanie vlastností plynov, kvapalín a pevných telies (meranie 

objemu, jednotky objemu, meranie hmotnosti telies, jednotky hmotnosti, hustota, jednotky 

hustoty, určenie hustoty, práca s tabuľkami MFCHT) 

- fyzika – 2. ročník – celok Teplo (jednotka tepla) 

- fyzika – 3. ročník – Sila a pohyb. Práca. Energia. (Zákon zachovania energie) 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete výpočtový seminár z chémie sa hodnotí v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

-kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 

pri realizácii experimentov, 

-schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií, 

-schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch,  

-celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 

zákonitostí a vzťahov, teórií, 

-aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

-presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

-kvalita výsledkov činnosti, 

-osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané 

úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie, aktívne 

pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách výpočtového semináru z chémie, 

prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie 

z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj 

k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, vecne 

a konštruktívne, nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, 

zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, 

vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 

prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, 
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spolupracuje so všetkými členmi skupiny, vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, 

svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia 

a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi 

vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných 

skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť 

primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje 

k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách výpočtového seminára z chémie, k danej 

problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, k danej problematike vie zaujať postoj, 

vlastné stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje na danú tému, myslí 

správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, 

vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, 

prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje s 

členmi skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, 

svoj názor prednesie často, nie však vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia 

a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 

uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) 

vie riešiť pomocou známych postupov a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na 

hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. 

spolužiakov, k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať 

(nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko 

vie vyjadriť priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy 

správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, 

vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa 

vyskytujú malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, pri skupinovej práci 

je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej úrovni, vie vypočuť a akceptovať názor na 

riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh 

uplatňuje iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych 

postupov a metód, ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť 

jednoduché zručnosti, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách pristupuje s nízkym 

záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, k danej problematike vie 

vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať na 

podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie 

vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni 

a myslenie nie je tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné 

výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je spracovaná na podpriemernej 

úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť a akceptovať názor na riešenie úlohy, 

zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy 

samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti si neosvojil, má v nich 

závažné nedostatky, zadané úlohy nevie riešiť ani s pomocou vyučujúceho, k činnostiam 

a problémovým úlohám na hodinách výpočtového seminára pristupuje bez záujmu, na úlohách 

mimo vyučovacích hodín (domáce úlohy) sa nezúčastňuje, k danej problematike nevie vyhľadať 

informácie z rôznych zdrojov, vlastné stanovisko nevie vyjadriť, diskusií sa nezúčastňuje, jeho 
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logika myslenia je na nízkej úrovni a neprejavuje samostatnosť v myslení, výsledky jeho činností 

sú nedostatočné, vlastné výsledky práce prezentuje len s pomocou vyučujúceho alebo 

spolužiakov, jeho ústny aj písomný prejav je slabý, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť 

a akceptovať názor na riešenie úlohy, nevie vyjadriť svoj názor, s veľkými ťažkosťami vyvíja 

snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

Do hodnotenia predmetu výpoočtový seminár z chémie sa zahŕňa forma:    

c) písomná ( previerky, domáce úlohy), 

d) ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

e) praktická ( experimenty, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh)  

 

Výsledné polročné hodnotenie predmetu je percentuálne, každej forme hodnotenia sú 

priradené body aj známky. Výsledné hodnotenie sa vypočíta nasledovne:  

                                                                                          100
 bodov poctovplných súcet 

bodovzískaných súcet 
 % 

 

Príslušným percentám možno priradiť známku, ktorá je výsledným hodnotením na 

polročnom/koncoročnom vysvedčení nasledovne: 

             100 – 90%    výborný                                                                                                                        

  89,99 – 75%   chválitebný                                                                                                                     

 74,99 – 50%     dobrý                                                                                                                      

 49,99 – 30%    dostatočný                                                                                                                    

 29, 99 – 0%     nedostatočný 

 

Žiaci, ktorý si výpočtový seminár z chémie v 3. a 4. ročníku volia ako nepovinný predmet, sú 

hodnotený absolvoval (neabsolvoval). 

Absolvoval: 

- aktívna účasť na seminári počas aspoň 50 % z vyučovacích hodín 

- vypracovanie domácich úloh aspoň na známku dobrý (kritéria hodnotenia podľa 

Metodického pokynu 21/2011) 

- napísať aspoň 30% písomných prác písaných na seminári na známku aspoň dostatočný 

(kritéria hodnotenia podľa Metodického pokynu 21/2011). 

 

Neabsolvoval: 

- pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok pre absolvovanie seminára 
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SEMINÁR Z BIOLÓGIE 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z BIOLÓGIE 

Časový rozsah výučby III. / VII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

IV. / VIII. ročník 2 hodiny týždenne, spolu  56 hodín 

IV. /VIII. ročník 4 hodiny týždenne, spolu 112 hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44,  01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  gymnázium, 7902 5 gymnázium  

Ročník  III. / VII.    / IV. / VIII. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky / osem rokov  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Cieľom povinnej voliteľného predmetu seminár z biológie je prehĺbiť a rozšíriť poznatky 

o živej prírode v nadväznosti na základné učivo biológie získané v povinnom vyučovaní. Predmet 

poskytuje žiakom so zvýšeným záujmom o biológiu rozšírenie vedomostí a zručností ako 

prípravu na maturitnú skúšku.  

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 

1. Interpretovať fakty, porovnávať a analyzovať javy, odlišovať príčiny a prejavy biologických 

procesov. 

Kompetencie:  

 schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, otvorený a 

dynamický systém, 

 schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím, 

 vedomie zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, 

pracovať s informáciami, 

 schopnosť samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu) sa zodpovedne rozhodovať 

o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

2. Aplikovať naučené poznatky pri riešení úloh, poukazovať na príčiny problémov, vyvodzovať 

závery, navrhovať ich riešenia. 

Kompetencie:  

 schopnosť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov, 
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 schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým  podporovať 

logické myslenie, 

 schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia. 

3. Pracovať s informáciami, prezentovať, diskutovať, argumentovať, obhajovať vlastné 

stanovisko. 

Kompetencie:  

 schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktických súvislostí, 

 schopnosť poznať, analyzovať a porovnávať podstatné znaky a vlastnosti organizmov, 

 schopnosť poznať, analyzovať a porovnávať podstatné súvislosti biologických javov, 

 schopnosť poznať, analyzovať a porovnávať ekologické, fylogenetické, genetické, zdravotné 

a ďalšie biologické poznatky o živých organizmoch, 

 čitateľská gramotnosť v oblasti odborného biologického textu. 

4. Prakticky riešiť úlohy, poznať základné experimentálne techniky pri práci s prírodným 

materiálom vo voľnej prírode a laboratóriu.  

Kompetencie:  

 osvojenie si metód štúdia organizmov,  

 schopnosť zakresľovať a interpretovať pozorované objekty  a využívať ich pri tvorbe nových 

pojmov, 

 schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode, 

 schopnosť bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a 

spracovaní v laboratóriu, 

 schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní 

biologického materiálu, 

 schopnosť samostatne pripraviť mikroskopické preparáty, identifikovať  bunkové štruktúry v 

rôznych typoch buniek, 

 schonosť opísať a charakterizovať podstatné znaky organizmov, 

 schopnosť posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

 schopnosť aplikovať teoretické poznatky do praktických súvislostí. 

a) kompetencia učenia sa  

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

 informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

b) komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

c) riešenie problémov  

 analyzovať vybrané problémy,  

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových 

úloh,  
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 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

  logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť 

ich pri riešení problémových úloh.  

d) manuálne  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

e) sociálne  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

3.VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupo v je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Pozornosť bude venovaná žiakom z 

málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v 

spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými úradmi. Pozornosť bude venovaná zachovaniu 

ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, 

právo na slobodu myslenia). Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v 

rôznych oblastiach zapojením do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium biológie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní nových 

informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania 

nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy 

opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  

a hodnotenia vedomostí. Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie 

frontálnej metódy, skupinovej práce, individuálnej práce. Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú 

používané metódy oznamovacie, reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. Z iných 

metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, 

projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú prácu, 

využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia. Z foriem sa bude 

uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu.  
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5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

1. Višňovská a kol.: Biológia pre 1.ročník gymnázií - Svet živých organizmov (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 8.decembra 2008 pod číslom CD-2008-23197/49085-1:912 ako 

učebnicu pre 1.ročník gymnázií). Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2008. ISBN 978-80-

8091-133-1 

2. Višňovská a kol.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom (schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2012-17503/53279:4-919 zo dňa 21.novembra 2012 

ako učebnicu biológie pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom). 

Bratislava:SPN, 2012. ISBN 978-80-10-02286-1 

3. Višňovská, Ušáková a kol.: Biológia pre 1.ročník gymnázií - Svet živých organizmov 

(schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 8.decembra 2008 pod číslom CD-2008-23197/49085-

1:912 ako učebnicu pre 1.ročník gymnázií). Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2008. ISBN 

978-80-8091-133-1 

4. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 1 - Biológia bunky a rastlín. (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 25.6.1999 pod číslom 2572/1999-42 a zaradilo ju do zoznamu 

odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 1999. ISBN 80-08-02983-8 

5. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 2 - Vývoj, systém a ekológia rastlín (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 13.apríla 2000 pod číslom 1167/2002-4 a zaradilo ju do 

zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03095-X 

6. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 3 - Biológia a etológia živočíchov (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 10.septembra 2001 pod číslom 3020/2001-42 a zaradilo ju do 

zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2001. ISBN 80-08-01967-0 

7. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 4 - Vývoj, systém a ekológia živočíchov. 

(schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 10.septembra 2002 pod číslom 1028/2002-42 

a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy). Bratislava: SPN, 2002. 

ISBN 80-08-03328-2 

8. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 5 -  Genetika (schválilo Ministerstvo školstva SR 

dňa 14.júla 2003 pod číslom 6254/2003-092 a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc 

pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-10-00039-6 

9. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6 - Biológia človeka, evolúcia a vznik života na 

Zemi (schválilo Ministerstvo školstva SR dňa 30.júna 2005 pod číslom CD-2005-

13015/14742-4:092 a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). 

Bratislava: SPN, 2005. ISBN 80-89003-81-8 

10. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7 - Praktické cvičenia a seminár I (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 18.apríla 2007 pod číslom CD-2007-4989/13826-2:092 

a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2007. ISBN 

978-80-10-00766-0 

11. Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8 - Praktické cvičenia a seminár II. (schválilo 

Ministerstvo školstva SR dňa 2apríla 2009 pod číslom CD-2009-22031/8226-1:912 a zaradilo 

ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre gymnáziá). Bratislava: SPN, 2009. ISBN 978-80-

10-01370-8 

12. Odborná a populárna literatúra, odborné a populárne časopisy, napr. Quark 

13. Výukové programy: TS Biológia – Tajuplný svet hmyzu, TS Biológia - Botanika 1 

14. Internet, Planéta vedomostí 
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6. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

III. / VII. ROČNÍK KLASIFIKÁCIA ŽIVÝCH SÚSTAV  
(2 hodiny týždenne,  66 hodín ročne) 

 

Tematické celky 
1. Ríša: Monéry         3 hod. 

2. Ríša: Rastliny                   18 hod. 

3. Ríša: Jednobunkové živočíchy       3 hod. 

4. Ríša: Živočíchy                  34 hod. 

5. Ríša: Huby          8 hod. 

 

1. Ríša: Monéry (3 hod.) 

OBSAHOVÁ ČASŤ  
Baktérie. Sinice. Archeóny. Prochlorofyty 

VÝKONOVÁ ČASŤ 
Opísať a charakterizovať  štruktúru baktérií.  Porovnať  baktérie, archeóny, sinice 

a prochlorofyty. Vymenovať významných zástupcov baktérií, siníc, archeónov a prochlorofytov. 

Porovnať z evolučného, fylogenetického, ekologického a zdravotníckeho hľadiska  baktérie, 

archeóny, sinice a prochlorofyty. 

 

2. Ríša: Rastliny (18 hod.) 

OBSAHOVÁ ČASŤ  
Prirodzený systém rastlín. Nižšie  rastliny (Protobionta). Oddelenie: Červené riasy. Oddelenie: 

Rôznobičíkaté riasy. Oddelenie: Červenoočká. Oddelenie: Zelené riasy. Vyššie rastliny. Výtrusné 

rastliny. Oddelenie: Ryniorasty. Oddelenie: Machorasty. Oddelenie: Plavúňorasty. Oddelenie: 

Prasličkorasty. Oddelenie: Sladičorasty. Semenné rastliny. Oddelenie: Borovicorasty. Oddelenie: 

Magnóliorasty. Rozdiely v stavbe dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín. Kvetné 

vzorce a kvetné diagram. Evolučný význam hlavných znakov magnóliorastov. 

VÝKONOVÁ ČASŤ  
Nakresliť schému vývoja rastlín a poukázať na vývojové vzťahy nižších rastlín. Opísať základné 

vlastnosti vývojových vetiev červených, hnedých a zelených rias. Vysvetliť vznik a vývoj 

vyšších rastlín. Charakterizovať stavbu a rodozmenu  machorastov.  Poznať hlavných zástupcov.  

Charakterizovať a porovnať stavbu a rodozmenu  plavúňorastov a prasličkorastov. Poznať 

hlavných zástupcov. Charakterizovať stavbu a rodozmenu sladičorastov. Vysvetliť rozdiel medzi 

výtrusnými a semennými rastlinami.  Poznať hlavných zástupcov. Porovnať  dvojklíčnolistové 

a jednoklíčnolistové rastliny. Napísať a nakresliť kvetný vzorec a diagram tulipána záhradného. 

Charakterizovať základné čeľade dvojklíčnolistových  rastlín. Poznať hlavných zástupcov.  

Charakterizovať základné čeľade jednoklíčnolistových rastlín. Poznať hlavných zástupcov. 

 

3. Ríša: Jednobunkové živočíchy (3 hod.) 

OBSAHOVÁ ČASŤ  
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Jednobunkovce. Meňavkobičíkovce. Výtrusovce. Nálevníky. 

VÝKONOVÁ ČASŤ  
Samostatne rozdeliť prvoky na kmene a ku každému uviesť typického zástupcu. Porovnať 

jednotlivé kmene jednobunkovcov z hľadiska príjmu potravy, spôsobu života, rozmnožovania 

a významu. 

 

4. Ríša: Živočíchy (30 hod.)+  Etológia živočíchov (4 hod.) 

OBSAHOVÁ ČASŤ  
Mnohobunkovce - vývoj telesnej  organizácie. Diblastika. Kmene: Hubky. Pŕhlivce. Rebrovky. 

Triblastika. Prvoústovce. Kmeň: Ploskavce, Hlístovce, Mäkkýše, Obrúčkavce, Článkonožce. 

Druhoústovce. Kmeň: Ostnatokožce Kmeň: Chordáty Podkmeň: Plášťovce Podkmeň: Kopijovce 

Podkmeň: Stavovce - Triedy: Kruhoústnice, Drsnokožce, Ryby, Obojživeľníky, Plazy, Vtáky, 

Cicavce. Etológia živočíchov. 

VÝKONOVÁ ČASŤ  
Vysvetliť vznik zárodočných vrstiev a typy súmernosti tela. Charakterizovať znaky, ktorými sa 

líšia hubky, pŕhlivce a nepŕhlivce. Poznať základných zástupcov kmeňov hubky, pŕhlivce 

a nepŕhlivce. Charakterizovať  základné znaky ploskavcov, hlístovcov, mäkkýšov, obrúčkavcov a 

článkonožcov. Poznať základných zástupcov ploskavcov, hlístovcov, mäkkýšov, obrúčkavcov 

a článkonožcov. Charakterizovať  základné  znaky chordát a stavovcov. Charakterizovať  

a porovnať hlavné znaky rýb, obojživelníkov, plazov,  vtákov a cicavcov. Poznať základných 

zástupcov tried ryby, obojživelníky, plazy,  vtáky a cicavce. Vysvetliť podstatu vrodeného 

správania. Charakterizovať typy vrodeného správania. Vysvetliť podstatu naučeného  správania. 

Charakterizovať typy naučeného správania. 

 

5. Ríša: Huby (8 hod.) 

OBSAHOVÁ ČASŤ  
Vlastné huby. Spájavé huby. Vreckaté huby. Bazídiové huby. Lišajníky 

VÝKONOVÁ ČASŤ  
Vysvetliť rozdiel  medzi živočíchmi, rastlinami a hubami. Charakterizovať a porovnať plesne 

a paplesne. Charakterizovať vreckaté huby. Charakterizovať bazídiové huby. Nakresliť a popísať 

rozmnožovanie húb. Poznať základných zástupcov húb a ich význam pre prírodu. Vysvetliť 

symbiózu lišajníkov a určiť zástupcov. 

 

IV. / VIII.ROČNÍK SEMINÁR Z BIOLÓGIE 

(2 hodiny týždenne,  56 hodín ročne) 

(4 hodiny týždenne, 112 hodín ročne) 

 

Tematické celky: 
1. Biológia ako veda        2 hod./4 hod.  

2. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav    4 hod./8 hod. 

3. Nebunkové a prokaryotické organizmy (mikrobiológia)   2 hod./4 hod. 

4. Biológia rastlín (morfológia, organológia a fyziológia rastlín)  4 hod./8 hod. 

5. Systém a fylogenéza rastlín (rastlinná taxonómia a evolučná biológia) 6 hod./12 hod. 

6. Huby a lišajníky (mykológia)      2 hod./4 hod. 

7. Biológia živočíchov (anatómia, fyziológia živočíchov)   9 hod./18hod. 

8. Systém a fylogenéza živočíchov                  10 hod./20 hod. 

9. Biológia človeka (antropológia)      9 hod./18 hod. 
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10. Genetika         5 hod./10 hod. 

11. Ekológia (ekológia a environmentalistika)    2 hod./4 hod. 

12. Etológia         1 hod./2 hod. 

 

1. Biológia ako veda (2 hod. / 4 hod.) 

Obsahový štandard 
Biológia a jej postavenie v systéme vied. Vzťah biológie k iným vedám. Prehľad základných 

biologických disciplín. Stručný prehľad dejín biológie. Metódy vedeckej práce v biológii. 

Pozorovanie a experiment. Význam biologických poznatkov pre život a ich praktické využitie. 

Výkonový štandard 
Definovať biológiu ako vedu, poznať jej vedné disciplíny. Poznať základné metódy a prostriedky 

poznávania živej prírody. Poznať najdôležitejšie vedecké objavy v biológii a ich predstaviteľov. 

Poznať význam biologických poznatkov pre život a praktické využitie.  

 

2. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav (4 hod. / 8 hod.) 

Obsahový štandard 
Základné rozdiely medzi živými a neživými sústavami. Základné vlastnosti živých systémov. 

Základné úrovne organizácie živých systémov. Bunková teória. Všeobecné vlastnosti bunky. 

Chemické zloženie bunky. Štruktúra bunky. Typy buniek. Rozmnožovanie bunky a bunkový 

cyklus. Diferenciácia a špecializácia buniek. Príjem a výdaj látok bunkou. Prenos energie 

v bunke. Metabolizmus bunky.  

Výkonový štandard 
Vedieť vymenovať a charakterizovať znaky a vlastnosti organizmu ako živého systému.  

Vysvetliť postupnú organizovanosť živých sústav. Definovať bunkovú teóriu. Vymenovať 

všeobecné vlastnosti bunky. Poznať význam vody, cukrov, tukov, bielkovín a nukleových kyselín 

pre bunku. Charakterizovať všeobecnú štruktúru bunky. Poznať stavbu a funkcie základných 

bunkových štruktúr. Odlíšiť membránové a fibrilárne štruktúry, vysvetliť rozdiel v ich stavbe a 

funkciách. Odlíšiť mikroskopickú štruktúru od submikroskopickej. Vysvetliť rozdiel medzi 

prokaryotickou a eukaryotickou, rastlinnou a živočíšnou bunkou. Vysvetliť spôsoby 

rozmnožovania buniek (mitóza, meióza). Vysvetliť pojem bunkový cyklus, poznať význam 

jednotlivých fáz. Vysvetliť pojem diferenciácia a bunková špecializácia. Vysvetliť mechanizmy 

príjmu a výdaja látok bunkou. Vysvetliť rozdiel v priebehu osmotických javov v rastlinnej a 

živočíšnej bunke. Vysvetliť princíp prenosu energie v bunke. Vysvetliť princíp metabolizmu 

(anabolizmus, katabolizmus). Vysvetliť funkciu enzýmov v metabolizme a princíp ich pôsobenia.  

 

3. Nebunkové a prokaryotické organizmy (mikrobiológia) (2 hod. / 4 hod.) 

Obsahový štandard 
Vírusy. Baktérie. Sinice. Archeóny. Prochlorofyty. 

Výkonový štandard 
Vedieť vysvetliť rozdiely v stavbe vírusov a baktérií. Vedieť vysvetliť špecifickú stavbu vírusov, 

ich spôsob života, rozmnožovanie, kritériá klasifikácie a najdôležitejšie ochorenia spôsobené 

vírusmi. Vysvetliť stavbu, spôsob výživy, rozmnožovanie a klasifikáciu baktérií.  Vymenovať 

najrozšírenejšie typy baktérií, ich význam v prírode a pre človeka a základné ochorenia, ktoré 

spôsobujú. Charakterizovať archeóny, poznať ich význam. Vedieť odlíšiť špecifickú stavbu a 

postavenie cyanobaktérií - siníc v skupine prokaryontov a poznať ich význam z ekologického a 

evolučného hľadiska.  

 



 

 602 

4. Biológia rastlín (morfológia, organológia a fyziológia rastlín) (4 hod. / 8 hod.) 

Obsahový štandard 
Rastlinné pletivá. Rozdelenie pletív. Stavba a funkcia jednotlivých pletív. Rastlinné orgány. 

Rozdelenie rastlinných orgánov. Stavba a funkcie jednotlivých orgánov. Spôsoby výživy rastlín. 

Chemosyntéza a fotosyntéza. Dýchanie rastlín. Minerálna výživa. Vodný režim rastlín. 

Rozmnožovanie rastlín. Rodozmena – striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie v ontogenéze 

rastlín. Rast a vývin rastlín. 

Výkonový štandard 
Definovať rastlinné pletivá. Vymenovať základné typy pletív. Rozlíšiť delivé pletivá od trvácich, 

poznať ich rozdelenie, funkciu a význam v rastline. Charakterizovať krycie, vodivé a základné 

pletivá, vysvetliť ich funkciu a význam v rastline. Opísať vonkajšiu a vnútornú stavbu 

vegetatívnych rastlinných orgánov. Odlíšiť stavbu vegetatívnych orgánov jednoklíčnolistových 

rastlín od dvojklíčnolistových Konkretizovať typické metamorfózy koreňa, stonky a listov. 

Opísať stavbu kvetu semenných rastlín. Rozlíšiť základné typy súkvetí semenných rastlín. Opísať 

stavbu vajíčka a semena semenných rastlín. Rozlíšiť základné typy plodov semenných rastlín. 

Charakterizovať autotrofnú a heterotrofnú výživu rastlín. Poznať význam minerálnej výživy pre 

život rastlín. Vedieť rozlíšiť chemosyntézu od fotosyntézy. Vysvetliť podstatu primárnych a 

sekundárnych procesov fotosyntézy. Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné produkty 

fotosyntézy. Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné produkty dýchania rastlín. 

Vysvetliť podstatu anaeróbneho a aeróbneho dýchania. Vedieť porovnať procesy fotosyntézy a 

dýchania rastlín. Charakterizovať procesy príjmu, vedenia a výdaja vody rastlinou. Vysvetliť 

princíp a poznať spôsoby pohlavného a nepohlavného rozmnožovania rastlín. Vysvetliť princíp 

rodozmeny v ontogenéze rastlín. Vysvetliť procesy opelenia a oplodnenia semenných rastlín, 

vznik semena a plodu. Vysvetliť podstatu rastových a vývinových procesov rastlín. Vymenovať 

vonkajšie a vnútorné činitele ontogenézy.  

 

5. Systém a fylogenéza rastlín (rastlinná taxonómia a evolučná biológia) (6hod. / 12 hod.) 

Obsahový štandard 
Klasifikačné systémy. Systematické jednotky. Stručný prehľad prirodzeného systému rastlín. 

Zákonitosti fylogenézy. Nižšie rastliny. Vyššie rastliny. Dvojklíčnolistové a jednoklíč-nolistové 

rastliny.  

Výkonový štandard 
Charakterizovať klasifikačné systémy, poznať kritériá triedenia rastlín, základné systematické 

jednotky. Poznať dôležité systematické znaky a význam rias ako typických predstaviteľov nižších 

rastlín. Poznať charakteristické znaky základných oddelení rias - červené riasy, rôznobičíkaté 

riasy, červenoočká a zelené riasy, ich hlavných zástupcov a význam pre človeka. Poznať dôležité 

systematické znaky, zákonitosti fylogenézy a základnú charakteristiku vyšších rastlín. Vedieť 

charakterizovať najvýznamnejšie oddelenia výtrusných cievnatých rastlín - ryniorasty, 

machorasty, plavúňorasty, prasličkorasty a sladičorasty z hľadiska stavby, fylogenézy, rozšírenia 

a významu pre človeka. Poznať základnú charakteristiku najvýznamnejších oddelení 

nahosemenných rastlín - borovicorasty a cykasorasty z hľadiska stavby, rozšírenia a fylogenézy. 

Poznať hlavných zástupcov a ich význam pre človeka. Poznať základnú charakteristiku oddelenia 

krytosemenných rastlín – magnóliorastov z hľadiska habitusu, stavby a vývojových vzťahov. 

Rozlíšiť základné systematické znaky a poznať fylogenetické vzťahy jednoklíčnolistových 

a dvojklíčno-listových rastlín. Poznať hlavné rozdiely a vedieť charakterizovať najvýznamnejšie 

čeľade (päť vybraných) dvojklíčnolistových rastlín, poznať ich typických zástupcov a význam 
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pre človeka. Poznať hlavné rozdiely a vedieť charakterizovať najvýznamnejšie čeľade (tri 

vybrané) jednoklíčnolistových rastlín, poznať ich typických zástupcov a význam pre človeka. 

 

6. Huby a lišajníky (mykológia) (2 hod. / 4 hod.) 

Obsahový štandard 
Huby. Vlastné huby. Spájavé huby. Vreckaté huby. Bazídiové huby. Lišajníky 

Výkonový štandard 
Charakterizovať huby ako samostatnú ríšu organizmov. Poznať špecifické znaky plesní a význam 

najdôležitejších zástupcov. Vedieť odlíšiť znaky vreckatých a bazídiových húb. Vymenovať 

najdôležitejších predstaviteľov a poznať ich význam pre človeka. Vysvetliť spôsoby výživy húb, 

podstatu mykorízy a jej význam, ekologický význam reducentov (parazitické, saprofytické huby). 

Poznať špecifické znaky lišajníkov, vysvetliť princíp lichenizmu a jeho význam. Poznať význam 

lišajníkov ako bioindikátorov čistoty ovzdušia a priekopníkov života.  

 

7. Biológia živočíchov (anatómia a fyziológia živočíchov) (9 hod. / 18 hod.) 

Obsahový štandard  
Organizácia tela jednobunkovcov a mnohobunkovcov. Orgánové sústavy – ich základná 

charakteristika, fylogenéza, stavba, funkcia, význam: krycia, oporná, pohybová, tráviaca sústava 

– metabolizmus, termoregulácia. Dýchacia sústava – dýchanie vodných a sucho-zemských 

živočíchov, mechanizmus dýchania, význam kyslíka pri metabolických procesoch. Obeh 

telových tekutín - transport látok, typy telových tekutín, krv, krvné skupiny, miazga, tkanivový 

mok, obehové sústavy, činnosť srdca. Vylučovacia sústava – exkrécia – moč, jeho tvorba a 

zloženie v závislosti od prostredia, osmoregulácia. Riadiace sústavy – regulačné mechanizmy – 

hormonálna, nervová sústava. Zmyslové orgány. Rozmnožovacia sústava – rozmnožovanie, 

proces oplodnenia, zárodočný a postembryonálny vývin. 

Výkonový štandard 
Porovnať organizáciu a stavbu tela jednobunkovcov a mnohobunkovcov. Vysvetliť vývojové 

vzťahy orgánov a orgánových sústav. Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov – krycej, opornej, 

pohybovej sústavy a charakterizovať ich funkcie v závislosti od spôsobu života a životného 

prostredia. Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov tráviacej sústavy. Poznať ich význam a 

funkcie. Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov dýchacej sústavy. Poznať ich význam a 

funkcie. Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov obehovej sústavy. Poznať ich význam a 

funkcie. Poznať zloženie, typy a obeh telových tekutín. Poznať stavbu, činnosť srdca a krvný 

obeh rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov 

vylučovacej sústavy. Poznať ich význam a funkcie. Charakterizovať procesy premeny látok a 

energie a spôsoby termoregulácie živočíchov v závislosti od podmienok vonkajšieho prostredia. 

Vymenovať riadiace a regulačné sústavy živočíchov. Poznať fylogenézu, stavbu, typy a funkciu 

nervovej sústavy. Poznať základné žľazy s vnútorným vylučovaním a účinok ich hormónov na 

organizmus živočíchov. Poznať fylogenézu, stavbu a typy zmyslových orgánov živočíchov. 

Vysvetliť princíp a význam ich činnosti. Poznať spôsoby rozmnožovania mnohobunkových 

organizmov a zákonitosti ich embryonálneho a postembryonálneho vývinu. 

 

8. Systém a fylogenéza živočíchov (živočíšna taxonómia a evolučná biológia) (10 hod. / 20 

hod.) 

Obsahový štandard 
Systematické znaky. Systematické jednotky. Jednobunkovce. Meňavkobičíkovce. Výtrusovce. 

Nálevníky. Mnohobunkovce - vývoj telesnej  organizácie. Diblastika. Kmene: Hubky. Pŕhlivce. 
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Rebrovky. Triblastika. Prvoústovce. Kmeň: Ploskavce, Hlístovce, Mäkkýše. Obrúčkavce. 

Článkonožce. Druhoústovce. Kmeň: Ostnatokožce. Kmeň: Chordáty. Podkmeň: Plášťovce. 

Podkmeň: Kopijovce. Podkmeň: Stavovce - Triedy: Kruhoústnice, Drsnokožce, Ryby, 

Obojživeľníky, Plazy, Vtáky, Cicavce. 

Výkonový štandard 
Poznať kritériá klasifikácie živočíchov do taxonomických skupín. Opísať základné kmene 

jednobunkovcov (meňavkobičíkovce, výtrusovce, nálevníky), z hľadiska stavby tela, spôsobu 

života a životného prostredia. Poznať typických zástupcov a ich význam pre prírodu a človeka. 

Poznať zákonitosti fylogenézy mnohobunkových živočíchov, vznik dvojstrannej súmernosti, 

formovanie tretej zárodočnej vrstvy a telovej dutiny. Opísať základné kmene dvojlistovcov 

(hubky, pŕhlivce, rebrovky) z hľadiska stavby tela a spôsobu života. Poznať typických zástupcov, 

ich životné prostredie. Opísať základné kmene prvoústovcov (ploskavce, hlístovce, mäkkýše, 

obrúčkavce, článkonožce), z hľadiska stavby tela a spôsobu života. Poznať typických zástupcov, 

ich životné prostredie, význam pre prírodu a človeka. Vysvetliť vývinové odlišnosti medzi 

prvoústovcami a druhoústovcami. Opísať základné kmene druhoústovcov (ostnatokožce, 

chordáty), z hľadiska stavby tela a spôsobu života. Poznať typických zástupcov, ich životné 

prostredie a zákonitosti fylogenézy. Poznať typických zástupcov stavovcov, ich zaradenie do 

základných systematických skupín a význam pre prírodu a človeka. Vytvoriť prehľad 

historického vývoja živočíchov. 

 

9. Biológia človeka (antropológia) (9 hod. / 18 hod.) 

Obsahový štandard 
Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie. Tkanivá a orgány. Oporná a pohybová 

sústava. Tráviaca sústava a výživa. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Srdce a sústava krvného 

obehu. Vylučovacia a kožná sústava Riadiace a regulačné sústavy – hormonálna, nervová 

Zmyslové orgány. Obranné mechanizmy, imunitný systém. Reprodukcia a ontogenetický vývin 

ľudského jedinca. Človek a zdravý životný štýl. 

Výkonový štandard 
Poznať a charakterizovať typy základných tkanív (krycie, svalové, spojivové, nervové). Vedieť 

vymenovať a lokalizovať orgánové sústavy a ich časti. Vysvetliť význam a funkcie opornej 

a pohybovej sústavy. Opísať vnútornú a vonkajšiu stavbu kostí, poznať spôsoby spojenia kostí. Poznať 

časti kostry a ich funkciu. Porovnať typy svalov z hľadiska mikroskopickej stavby a funkčných 

rozdielov. Poznať základné skupiny kostrových svalov človeka. Vysvetliť mechanizmus kontrakcie 

kostrového svalu. Poznať najčastejšie poruchy opornej a pohybovej sústavy a možnosti ich prevencie. 

Vysvetliť stavbu a funkciu jednotlivých častí tráviacej sústavy. Vysvetliť látkový a energetický 

metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín v ľudskom tele. Poznať a vysvetliť význam hlavných zložiek 

potravy. Vysvetliť potrebu správnej výživy, poznať dôsledky nesprávnych stravovacích návykov a 

najčastejšie ochorenia tráviacej sústavy. Vysvetliť stavbu a funkciu dýchacej sústavy. Charakterizovať 

vonkajšie a vnútorné dýchanie. Poznať najčastejšie príčiny chorôb dýchacích ciest a možnosti ich 

prevencie. Poznať funkciu a význam telových tekutín. Charakterizovať jednotlivé zložky krvi a krvné 

skupiny. Poznať funkciu krvného obehu. Vedieť rozlíšiť žily a tepny, veľký a malý krvný obeh. 

Vysvetliť tok prúdenia krvi a vzájomné prepojenie malého a veľkého krvného obehu. Vysvetliť stavbu 

a činnosť srdca. Poznať príčiny, podstatu a možnosti prevencie chorôb kardiovaskulárneho systému. 

Charakterizovať miazgu a miazgový obeh. Vysvetliť význam obranných regulačných mechanizmov a 

imunity pri zabezpečovaní homeostázy a obrane organizmu pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. 

Vysvetliť stavbu a funkciu vylučovacej sústavy. Opísať tvorbu moču. Poznať príčiny, podstatu a 

možnosti prevencie najčastejších chorôb vylučovacej sústavy. Poznať stavbu, význam a funkcie kože. 
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Porovnať nervové a hormonálne riadenie organizmu. Vedieť vymenovať žľazy s vnútorným 

vylučovaním a ich hormóny. Poznať účinky ich pôsobenia na život a zdravie človeka. Vysvetliť stavbu 

a funkciu centrálnej a obvodovej nervovej sústavy, autonómnych a vegetatívnych funkcií nervovej 

sústavy. Vysvetliť podstatu vyššej nervovej činnosti. Vysvetliť rozdiel medzi nepodmienenou 

a podmienenou reflexnou činnosťou nervovej sústavy človeka. Opísať stavbu a funkcie zmyslových 

orgánov. Vysvetliť význam obranných regulačných mechanizmov a imunity pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Poznať úlohu bielych 

krviniek, týmusu, sleziny a pečene pri obranných procesoch v organizme človeka. Vymenovať 

najčastejšie ochorenia vyvolané zlyhaním obranyschopnosti organizmu a možnosti ich prevencie. 

Opísať stavbu a funkciu pohlavnej sústavy muža a ženy. Opísať individuálny vývin človeka. Poznať 

spôsoby prenosu a možnosti prevencie pohlavných chorôb. Definovať zdravie. Charakterizovať zdravý 

životný štýl a jeho význam pre fyzické a psychické zdravie. Poznať dôsledky nesprávneho životného 

štýlu a toxikománie na zdravie človeka a možnosti prevencie závislostí. 

 

10. Genetika  (5 hod. / 10 hod.) 

Obsahový štandard 
Genetika - veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov. Základné genetické pojmy. 

Molekulové základy dedičnosti - genetická informácia, genetický kód, expresia génu. Genetika 

bunky. Jadrová a mimojadrová dedičnosť. Dedičnosť mnohobunkového organizmu. Mendelove 

pravidlá dedičnosti. Dedičnosť s dominanciou. Intermediárna dedičnosť.  Dedičnosť s väzbou na 

pohlavie. Genetická premenlivosť.  Mutagény. Mutácie a ich význam. Genetika človeka. 

Dedičnosť znakov. Dedičné dispozície. Dedičné vývinové chyby. Dedičné choroby. Genetické 

poradenstvo. Základy populačnej genetiky. 

Výkonový štandard  
Vedieť vysvetliť základné genetické pojmy. Vysvetliť mechanizmus prenosu a realizácie genetickej 

informácie v procesoch syntézy nukleových kyselín a bielkovín. Vedieť odlíšiť zákonitosti pôsobenia 

genetických mechanizmov na úrovni prokaryotickej a eukaryotickej bunky. Vysvetliť princíp 

mimojadrovej dedičnosti. Vysvetliť význam meiózy pri prenose genetickej informácie. Vysvetliť 

princíp chromozómového určenia pohlavia. Vysvetliť princíp dedičnosti kvalitatívnych znakov a vedieť 

aplikovať Mendelove pravidlá v praktických úlohách z genetiky. Vysvetliť princíp dedičnosti viazanej 

na pohlavné chromozómy, možnosti prenosu ochorení viazaných na chromozóm X. Vedieť aplikovať 

tieto zákonitosti pri riešení praktických úloh. Vedieť charakterizovať premenlivosť a poznať jej príčiny. 

Vymenovať druhy mutácií, poznať príčiny ich vzniku a vysvetliť dôsledky pôsobenia mutagénov v 

životnom prostredí. Poznať špecifické metódy genetiky človeka. Vymenovať a opísať základné dedičné 

choroby človeka, ich patogenézu, dispozície a možnosti prevencie. Vysvetliť základné mechanizmy 

genetiky populácií a možnosti ich aplikácie v praxi. Na príkladoch demonštrovať význam genetiky pre 

život a človeka. 

 

11. Ekológia (ekológia a environmentalistika) (2 hod. / 4 hod.) 

Obsahový štandard  
Ekológia ako vedná disciplína. Predmet štúdia ekológie. Životné prostredie organizmov. Faktory 

prostredia. Organizmy a prostredie. Nároky organizmov na prostredie Populácie. Spoločenstvá. Hlavné 

typy rastlinných spoločenstiev na území SR. Ekosystém.  Postavenie a význam rastlinných 

a živočíšnych organizmov v prírodných systémoch. Vzťahy medzi organizmami. Dynamika 

ekosystému – tok energie, obeh látok, potravové reťazce (producenty, konzumenty, reducenty), 

produktivita ekosystému. Vývoj ekosystému - rovnováha, sukcesia, biodiverzita. Ochrana prírody – 

príčiny, prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. 
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Pasívna a aktívna ochrana prírody. Územná ochrana prírody. Preventívne opatrenia – právne, etické 

aspekty ochrany prírody. Ohrozené a chránené druhy živočíchov. 

Výkonový štandard 
Vedieť definovať obsah pojmu ekológia. Ekológia a environmentalistika. Poznať nároky organizmov 

na prostredie a abiotické a biotické faktory prostredia. Definovať pojem populácia, spoločenstvo. Na 

konkrétnych príkladoch vysvetliť neutrálne, pozitívne a negatívne vzťahy v populácii a medzi 

populáciami. Poznať význam skupín organizmov v ekosystéme. Vysvetliť fungovanie ekosystému z 

hľadiska prenosu energie, obehu látok a tvorby biomasy (trofická štruktúra ekosystému). Vysvetliť 

mechanizmy dynamiky ekosystému - tok látok, tok energie, potravové reťazce. Vysvetliť zmeny 

ekosystému, ekologickú sukcesiu, klimax, ekologickú niku. Poznať negatívne dôsledky narušenia 

prirodzenej rovnováhy ekosystému najmä v súvislosti s ohrozením živých organizmov. Vymenovať 

formy ochrany prírody, typy chránených území, národné parky Slovenska, ich lokalizáciu a význam. 

 

12. Etológia (1 hod. / 2 hod.) 

Obsahový štandard 
Vrodené správanie – inštinkt, pud, kľúčový podnet, biorytmy. Získané správanie – obligatórne a 

fakultatívne učenie. Funkčné druhy správania. 

Výkonový štandard  
Vysvetliť základné etologické pojmy. Charakterizovať jednotlivé funkčné druhy správania 

živočíchov – potravové, ochranné, sexuálne, materské správanie, orientácia, komunikácia, 

teritorialita, sociálne správanie – skupinové, hra. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V PREDMETE SEMINÁR Z BIOLÓGIE SA ROZVÍJAJÚ  PRIEREZOVÉ TÉMY:  
 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu.  

Ochrana prírody a krajiny 

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody -príčiny, 

prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. Územná 

ochrana prírody. Preventívne opatrenia - právne, etické aspekty ochrany prírody. Ohrozené a chránené 

druhy živočíchov. Problémy biosféry. Stav biosféry v regióne a vo svete. 

Zložky životného prostredia  

4.ročník Tematický celok: Nebunkové a prokaryotické organizmy Vírusy. Baktérie. 

Sinice.Archeóny. Prochlorofyty. 

4.ročník Tematický celok: Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav Základné 

rozdiely medzi živými a neživými sústavami. Základné vlastnosti živých systémov. Všeobecné 

vlastnosti bunky. Chemické zloženie bunky. Príjem a výdaj látok bunkou. Metabolizmus bunky.  

4.ročník Tematický celok: Huby a lišajníky Huby. Lišajníky. Ekologický význam reducentov a 

bioindikátorov čistoty ovzdušia a priekopníkov života.  

4.ročník Tematický celok: Biológia rastlín Spôsoby výživy rastlín. Fotosyntéza. Minerálna 

výživa. Vodný režim rastlín.  

Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

4.ročník Tematický celok: Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav Všeobecné 

vlastnosti bunky. Chemické zloženie bunky. Príjem a výdaj látok bunkou.  
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Poľnohospodárstvo, doprava  a priemysel a životné prostredie  

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody. Spôsoby 

ochrany prírody. Preventívne opatrenia – právne, etické aspekty ochrany prírody. Problémy biosféry. 

Stav biosféry v regióne a vo svete. 

Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi  

4.ročník Tematický celok: Monéry Baktérie. Archeóny.  

4.ročník Tematický celok: Nebunkové a prokaryotické organizmy Baktérie. Archeóny.  

4.ročník Tematický celok: Huby a lišajníky Huby. Lišajníky. Ekologický význam reducentov a 

bioindikátorov čistoty ovzdušia a priekopníkov života.  

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody – príčiny, 

prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. Problémy 

biosféry. Stav biosféry v regióne a vo svete. 

Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok  

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody – príčiny, 

prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Preventívne opatrenia – právne, 

etické aspekty ochrany prírody a kultúrnych pamiatok. Problémy biosféry. Stav biosféry v regióne 

a vo svete. 

Vzťah človeka k prostrediu  

4.ročník Tematický celok: Huby a lišajníky Huby. Lišajníky. Ekologický význam reducentov a 

bioindikátorov čistoty ovzdušia a priekopníkov života.  

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody – príčiny, 

prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. 

Preventívne opatrenia – právne, etické aspekty ochrany prírody. Problémy biosféry. Stav biosféry 

v regióne a vo svete. 

Lokálne a globálne ekologické problémy  

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Preventívne opatrenia – 

právne, etické aspekty ochrany prírody. Ohrozené a chránené druhy živočíchov. Problémy biosféry. 

Stav biosféry v regióne a vo svete. 

Náš životný štýl  

4.ročník  Tematický  celok: Biológia človeka Človek a zdravý životný štýl. Hlavné zložky 

potravy vo výžive človeka - bielkoviny, tuky a cukry, minerálne látky, vitamíny a význam vo 

výžive človeka. 

4.ročník Tematický celok: Biológia človeka Človek a zdravý životný štýl. Kvalita životného 

prostredia, civilizačné choroby, sociálne patológie a rizikové správanie . 

Prostredie a zdravie  

4.ročník Tematický celok: Monéry Baktérie. Sinice. Archeóny. Prochlorofyty. 

4.ročník Tematický celok: Nebunkové a prokaryotické organizmy Vírusy. Baktérie.  

4.ročník Tematický celok: Biológia človeka Kvalita životného prostredia,civilizačné choroby. 

4.ročník Tematický celok: Genetika Dedičné dispozície. Dedičné vývinové chyby. Dedičné 

choroby. Genetické poradenstvo.  

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ    
Žiaci budú pracovať samostatne i v skupinách, aby sa tak naučili zaujať postoj a prezentovať svoj 

názor. Učiť sa vytvárať dobrú sociálnu klímu v triede a v škole.  

4.ročník Tematické celky: Monery, Rastliny, Jednobunkovce, Živočíchy, Huby Vedieť 

komunikovať, spolupracovať v tíme pri riešení úloh.  
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4.ročník Tematický celok: Biológia človeka  Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme pri 

riešení úloh.  

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
U žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne 

dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať 

problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si 

časovo svoju vlastnú činnosť. 

4.ročník Tematické celky: Monery, Rastliny, Jednobunkovce, Živočíchy, Huby Vedieť vyhľadať, 

spracovať a prezentovať informácie o zástupcoch ríš Monery, Rastliny, Jednobunkovce, Živočíchy, 

Huby s využitím IKT . 

4.ročník Tematický celok: Biológia človeka - Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie 

s využitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach a o problematike sociálnych patológií, 

o možnostiach prevencie a ich dopadu na zdravie človeka.   

 

REGIONÁLNA VÝCHOVA  
Regionálna výchova má naučiť žiakov sledovať stav biosféry v regióne, stav ochrany prírody 

svojho okolia a vyhodnocovať výsledky pozorovania a opisu. 

4.ročník Tematický celok: Ekológia (ekológia a environmentalistika) Ochrana prírody – príčiny, 

prejavy a dôsledky porušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému. Spôsoby ochrany prírody. Pasívna a 

aktívna ochrana prírody. Územná ochrana prírody. Preventívne opatrenia – právne, etické aspekty 

ochrany prírody. Ohrozené a chránené druhy živočíchov. Životné prostredie organizmov a problémy 

biosféry. Stav biosféry v regióne a vo svete. 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
Multikultúrálna výchova umožňuje žiakom chápať rôznorodosť a odlišnosti ako jav pozitívny, 

nie ako zdroj možného konfliktu. Umožňuje im bližšie spoznávať spôsoby života jednotlivých 

krajín a kultúr, ich myslenie, komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín, rešpektovať rozmanitosť kultúr, hodnotiť a posudzovať rozdiely medzi 

nimi ako obohatenie vlastnej krajiny a  kultúry. 

4.ročník Tematický celok: Biológia človeka - Človek a zdravý životný štýl. AIDS. Ako 

organizátori celoslovenskej kampane Červené stužky, učíme žiakov solidarite s ľuďmi 

nakazenými HIV a chorými na AIDS. Nepriamo žiakov oboznamujeme so životom v krajinách 

tretieho sveta. 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
Mediálna výchova má podporiť a rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov prostredníctvom 

nadobúdania a prehlbovania mediálnych kompetencií. Má viesť žiakov ku kompetentnému 

zaobchádzaniu s médiami, ku kritickému  a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov, 

k vytváraniu vlastných mediálnych produktov, ku schopnosti vyjadriť svoj vlastný mediálny 

zámer a ku schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať a verejne vystupovať. 

Vedieť zaujať racionálny postoj k „novým“ médiám, poznať ich pozitíva i nebezpečenstvá.  

4.ročník Tematické celky: Monery, Rastliny, Jednobunkovce, Živočíchy, Huby - Vedieť 

vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie s využitím o zástupcoch ríš Monery, Rastliny, 

Jednobunkovce, Živočíchy, Huby s využitím IKT. Vytvoriť vlastný mediálny produkt, vyjadriť 

a obhájiť svoj vlastný mediálny zámer a názor, argumentovať, diskutovať a verejne vystupovať. 
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4.ročník Tematický celok: Biológia človeka - Zdravý životný štýl. Vedieť vyhľadať, spracovať 

a prezentovať informácie s využitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach a o problematike 

sociálnych patológií, o možnostiach prevencie a ich dopadu na zdravie človeka. Vytvoriť vlastný 

mediálny produkt, vyjadriť a obhájiť svoj vlastný mediálny zámer a názor, argumentovať, 

diskutovať a verejne vystupovať. 

4. ročník Tvorba mediálneho produktu v rámci dlhodobých programov zameraných na 

zvyšovanie ekologického vedomia ľudí - zapájanie sa do programov v rámci školy (školský 

rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci ponúk prichádzajúcich na školu. Osobitne si 

pripomíname dni: 22.3. Deň vody / 6.6. Deň Zeme / 7.4. Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa 

patróna školy - sv. Františka z Assisi - patróna ekológie / 10.10. Svetový deň duševného zdravia / 

1.12. Svetový deň boja proti AIDS.  

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
Ochrana života a zdravia má integrovať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

4.ročník Tematický celok: Biológia človeka - Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie 

s využitím IKT o vybraných civilizačných ochoreniach, o poskytovaní prvej pomoci, o problematike 

sociálnych patológií, o možnostiach prevencie a ich dopadu na zdravie človeka.   

4.ročník Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí - zapájanie 

sa do programov v rámci školy (školský rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci ponúk 

prichádzajúcich na školu. Osobitne si pripomíname dni: 22.3. Deň vody / 6.6. Deň Zeme / 7.4. 

Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. Františka z Assisi - patróna ekológie / 

10.10. Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň boja proti AIDS a iné.  

4. ročník Účelové cvičenie - zabezpečenie zdravotného stanovišťa poskytovania prvej pomoci. 

 

V SEMINÁRI Z BIOLÓGIE SA ROZVÍJAJÚ MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

V PREDMETOCH: 

 

FYZIKA  
1. ročník - Energia okolo nás, I.časť (energia potravín, energia v našom organizme, zákon 

zachovania energie) 

1.ročník - Vlastnosti kvapalín a plynov  (vlastnosti kvapalín, tlak v kvapaline, tlaková sila, 

atmosférický tlak, prúdenie tekutín) 

3.ročník - Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta, III.časť (optické vlastnosti 

ľudského oka, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie v prírode, ultrafialové žiarenie v prírode a 

v technike, röntgenové žiarenie, rádioaktivita, atóm. štiepna reakcia a syntéza jadier) 

3. ročník - Energia okolo nás - priebežne - (vedenie a prúdenie tepla) 

 

CHÉMIA 

1. ročník - Energetické zmeny pri chemických reakciách - (exotermická reakcia, endotermická 

reakcia) 

 3.ročník - Biolátky v živých organizmoch (lipidy, jednoduché sacharidy, monosacharidy, 

oligosacharidy a polysacharidy, bielkoviny, aminokyselina, peptidová väzba, denaturácia, hém, 

hemoglobín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfoproteíny, myoglobín, enzýmy, protilátky, enzým, 

biokatalyzátor, koenzým, apoenzým, špecifický katalytický účinok, amyláza, pepsín, trypsín, 

nukleové kyseliny, genetická informácia, adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín, nukleotid, DNA, 
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RNA, makroergická väzba, mediátorová, transferová, ribozómová RNA, komplementarita, kodón, 

antikodón, polynukleotidový reťazec, ATP), vitamín, hypovitaminóza, hypervitaminóza, retinol, 

kalciferoly, tokoferoly, tiamín, riboflavín, niacín, pyridoxín, kyselina pantoténová, kyselina 

listová, biotín, kyselina L-askorbová, skorbut, antioxidanty, FAD, NADH) 

3.ročník - Kvalita života a zdravie - (alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein, liek, 

antibiotikum, geneticky upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyvážená strava) 

 

GEOGRAFIA  

1.ročník - Zákonitosti atmosféry (atmosféra, zloženie atmosféry) 

1.ročník - Zákonitosti hydrosféry  (obeh vody, význam mora, pitná voda) 

1.ročník - Zákonitosti biosféry, pedosféry  (tundra, tajga, lesy mierneho pásma, step, savany, 

dažďové lesy, pedosféra) 

 

LATINČINA 

2. ročník - Jazykové prostriedky  (výslovnosť latinských hlások, dĺžka slabík, prízvuk)  

 

INFORMATIKA 

1.ročník - Prezentácia informácií  (aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby 

tvorby prezentácií. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie) 

 3.ročník - Internet  Služby internetu  (web - vyhľadávanie informácií) 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

3. ročník - Človeka ako jedinec (psychológia v každodennom života - duševná hygiena, zdravie 

a stres), Človek a spoločnosť (sociálne fenomémy - deviácie, sociálne problémy) 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

4. ročník - Človek - sociálna bytosť (stvorenie človeka na Boží obraz, človek ako muž a žena, 

sexualita v živote človeka) 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
Pri klasifikácii výsledkov sa v predmete seminár z biológie hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii biologických experimentov,  

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

- celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

- kvalita výsledkov činnosti, 

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete seminár z biológie klasifikujú podľa kritérií 

Metodického pokynu č. 21/2011 v odsekoch 3 až 7 v  primeranom rozsahu pre príslušný ročník 

štúdia: 

 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy 

medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia 

problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, 

v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 

správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 

s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

 

Do hodnotenia predmetu seminár z biológie sa zahŕňa forma:    
 

■ písomná (previerky, referáty, domáce úlohy) 

■ ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva) 

■ praktická (pozorovania a experimenty, prezentácie)   

■ tvorivá (SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží) 

 

Hodnotenie praktických cvičení -pozorovaní a experimentov (50 bodov)  
(Učiteľ pred zadávaním laboratórnych cvičení kritéria hodnotenia zverejní.) 

 

■ BOZP (žiak dodržiava BOZP a používa ochranné pomôcky) 10 bodov 

■ Správnosť zistení (žiak vie vymenovať pomôcky v laboratóriu, zostaviť jednoduché 

aparatúry a pracovať s mikroskopom) 10 bodov 

■ Kvalita nákresov (žiak vie byť presný pri dosiahnutí kvality nákresov)  10 bodov 

■ Správne označenie a pomenovanie nákresov (žiak vie urobiť zápis bez odborných 

a gramatických chýb) 10 bodov 
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■ Záver (žiak vie komentovať dosiahnuté výsledky, vysvetliť riešenie problému 

a správne sformuloval závery) 10 bodov 

 

Klasifikácia praktických cvičení sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    
100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 35%  dostatočný 

34, 99 – 0%   nedostatočný 

 

Hodnotenie prezentácií a referátov žiakov (50 bodov)   
(Učiteľ pred zadávaním témy zverejní kritéria hodnotení.) 

A)  Odborná časť (30 bodov)  
■ prehľadné usporiadanie dokumentačného materiálu 5 bodov 

■ úroveň, kvalita a originalita dokumentačného materiálu 5 bodov 

■ dodatok a primeranosť vlastných zistení 5 bodov 

■ úroveň spracovania návrhu riešenia na zlepšenie stavu 5 bodov 

■ odborný a tvorivý prístup 5 bodov 

■ estetická úroveň a originalita projektu a prezentácie 5 bodov 

B) Slovný komentár (20 bodov)  
■ vecnosť slovného prejavu 5 bodov 

■ logický sled slovného prejavu 5 bodov 

■ úroveň odborných poznatkov a kultúra slovnej komunikácie 5 bodov 

■ dodržanie časového limitu slovného prejavu 5 bodov 

 

Klasifikácia referátov žiakov sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    
100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 35%  dostatočný 

34, 99 – 0%   nedostatočný 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 
 

SEMINÁR Z DEJEPISU 
 

 

Názov predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU 

Časový rozsah výučby IV. ročník 4 hodiny týždenne, spolu 104 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, 01001 

Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902  J gymnázium 

Ročník  IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

1.CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

 

Seminár poskytuje študentovi možnosť rozšíriť a prehĺbiť si poznatky z dejepisu a zároveň 

upevniť si už predtým získané vedomosti. Žiak sa učí samostatne spracovávať historické fakty a 

vytvárať si v nich systém. Má možnosť objavovať širšie historické súvislosti, zaujíma k rôznym 

epochám a udalostiam vlastný postoj. Získava prehľad o kontinuite historického vývoja a 

oboznamuje sa s metódami práce historika. Sú v ňom zaradené aj témy, ktorých dôsledné 

zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy žiakov na maturitnú skúšku a nadväzne na 

vysoké školy. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  

 

Cieľom výučby  je utvrdenie vedomostí všetkých tém potrebných k maturitnej skúške z dejepisu. 

Seminár rozvíja intelektuálne schopnosti žiakov, ich pamäť, tvorivosť, abstraktné myslenie i 

schopnosť logického úsudku.  

 

3.VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov  je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 
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uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Pozornosť bude venovaná zachovaniu 

ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, 

právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením 

do súťaží, olympiád. 

 

4.STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

 

Metódy: 
Informačnoreceptívna - výklad 

Reproduktívna - riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Dialóg a diskusia 

Analýza textov 

 

Formy práce: 

Frontálne výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s historickým prameňom 

Skupinová práca žiakov 

 

 

5.UČEBNÉ ZDROJE 

 

1. Dejepis pre 1. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

dňa 2. 5. 2000 pod číslom 1515/2000-42. ISBN 80-10-00962-8. 

2. Dejepis Svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 31. 7. 2003 pod číslom 6784/2003-092, ISBN 80-10-00149-X. 

3. Dejepis Národné dejiny pre 2. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 17. 6. 2002 pod číslom 1722/2002-4, ISBN 80-08-03167-0. 

4. Dejepis Svetové dejiny pre 3. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 9. 10.  2006 pod číslom CD-2006-12753/28682-1:192, ISBN 80-

10-00392-1. 

5. Dejepis Národné dejiny pre 3. ročník gymnázií, SPN, Schválilo ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky dňa 3. 5. 2005 pod číslom CD-2005-30-461/2664-6:092, ISBN 80-10-

00031-0. 

 

Doplňujúce:  

 

6. Časopisy Historická revue a História - revue o dejinách spoločnosti. 
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6. OBSAH VZDELÁVANIA 

1. Historikova dielňa 

 

Časová dotácia: 1 hod. 

 

Obsahový štandard 
Metódy práce historika, historické pramene, pomocné vedy historické, periodizácia dejín. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci vedia:  

 porovnať metódy historiografie s metódami exaktných vied, 

 uvedomiť si hranice objektivity historika, 

 rozpoznať rôzne druhy prameňov, 

 vymenovať základné pomocné vedy historické a predmet ich skúmania, 

 vymenovať typy periodizácie dejín, 

 zostaviť chronologickú a synchrónnu tabuľku v kontexte svojho regiónu, 

 špecifikovať postupne súbor adekvátnych otázok k školskému historickému prameňu, 

 používať periodické termíny – medzníky. 

 

2. Fenomény starovekých civilizácií sveta  
 

Časová dotácia: 9 hod. 
 

Obsahový štandard 
Pravek, antropogenéza, neandertálec, matriarchát, patriarchát, neolitická revolúcia, zikkurát, 

mestský štát, chrámové a palácové hospodárstvo,  despocie,   Sumeri, Akkadská ríša, Starobabylonská 

ríša, Asýrska ríša, Novobabylonská ríša,  Egypt, Perzská ríša, Chetitská ríša, Fenícia a Izrael, 

staroveká India a Čína. 

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 vysvetliť pojem antropogenézy a popísať vývojové etapy  človeka, 

 charakterizovať neolitickú revolúciu a jej dôsledky, 

 charakterizovať matriarchát a patriarchát, 

 popísať predpoklady vzniku prvých civilizácií, 

 vymenovať znaky typické pre mestský štát,  

 určiť rozdiel medzi chrámovým a palácovým hospodárením, 

 určiť rozdiel medzi mestským a teritoriálnym štátom, 

 opísať spoločenské zriadenie v jednotlivých štátoch, 

 vysvetliť základné črty orientálnych despocií, 

 charakterizovať vlády ich najvýznamnejších panovníkov, 

 vyzdvihnúť kultúrny prínos jednotlivých starovekých civilizácií, 

 vymenovať technické vynálezy z obdobia najstarších štátov 

 objasniť príčiny zániku staroorientálnych civilizácií. 
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3. Fenomény antického sveta  

 

Časová dotácia: 14 hod. 

 

3. 1 Staroveké Grécko 

 

Obsahový štandard 
Polis, kolonizácia, demokracia, Sparta, Atheny, kalokagatia, divadlo, olympijské hry, grécka 

veda a kultúra, helenizmus, thriera, falanga, hoplita,  

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 opísať osídľovanie starovekého Grécka, 

 vysvetliť vznik polis,  

 opísať príčiny gréckej kolonizácie, 

 uviesť znaky priamej demokracie,  

 porovnať vládu v Sparte a Atánach, 

 analyzovať oslavnú reč Perikla nad hrobmi padlých, 

 analyzovať Tukydidovu a Plutarchovu charakteristiku Perikla ako politika, 

 porovnať antickú demokraciu s modernou demokraciou, 

 objasniť príčiny, priebeh a výsledky grécko – perzských vojen, 

 opísať priebeh  peloponézskej vojny, 

 opísať vojenské ťaženia Alexandra Veľkého, 

 zhodnotiť význam kalokagatie pre súčasnosť, 

 opísať olympijské hry, grécke divadlo, sochárstvo a maliarstvo. 

 

3. 2 Staroveký Rím 
 

Obsahový štandard 
Mestský štát, facses, republika, impérium, cisárstvo, kolónie – provincie, otrok, senát, patricijovia 

a plebejci, diktátor, légie, občianske právo, tetrarchia, prétoriani. 

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 objasniť založenie Ríma a charakterizovať vládu kráľov, 

 charakterizovať rímske úrady a správu ríše, 

 príčiny, priebeh a výsledky púnskych vojen, 

 objasniť krízu rímskej republiky, 

 objasniť vznik prvého a druhého triumvirátu, 

 opísať Spartakovo povstanie, 

 objasniť vznik cisárstva a opísať vládu významných cisárov, 

 popísať rozdiely medzi principátom a dominátom, 

 príčiny rozdelenia a zániku Rímskej ríše. 

 špecifikovať podmienky vzniku kresťanstva v období rímskeho cisárstva, 
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 porovnať politický systém aténskej demokracie a rímskej republiky, 

 zovšeobecniť civilizačný odkaz antiky pre súčasnosť, 

 charakterizovať príčiny a dôsledky sťahovania národov. 

 

4. Fenomény stredovekého sveta 

 

Časová dotácia: 10 hod. 

 

Obsahový štandard 
Feudalizmus, trojaký ľud, monarcha, vazal, léno, rytier, križiacke výpravy, dvorská kultúra, 

nevoľník, poddaný, investitúra, románsky a gotický sloh, cech, gilda, radnica, hrad, výsady miest, 

zemepán, šľachtic, kráľ, chán, cár, schizma, obrazoborectvo, cézaropapizmus, patriarcha, biskup, 

islam, hidžra, kalif, kláštor, koncil, skriptória, rehoľa. Poznáť formovanie stredovekých štátov: 

Franskej ríše, Anglicka, Francúzska, Svätej ríše rímskej, Byzantskej ríše, Arabskej ríše, 

Bulharska, Poľska, Kyjevskej Rusy a Českého kráľovstva. 

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 identifikovať sociálnu štruktúru spoločnosti v období raného a vrcholného stredoveku, 

 charakterizovať premeny stredovekého štátu,  

 nakresliť graf lénnych vzťahov a rozlíšiť pojmy vazal a poddaný, 

 uviesť príčiny napätia medzi svetskou a cirkevnou mocou, 

 odhaliť vzťahy medzi mestom a dedinou, 

 vymenovať špecifické znaky kráľovského mesta a vysvetliť pojem privilégium, 

 uviesť dôsledky Veľkej schizmy, 

 vystihnúť spoločné a rozdielne znaky kresťanstva a islamu, vysvetliť pojem reconquista, 

 porovnať postavenie panovníka v západnej Európe s Byzantskou ríšou, 

 popísať vznik a vývoj európskych štátov v  stredoveku., 

 charakterizovať vládu najvýznamnejších panovníkov jednotlivých štátov, 

 opísať križiacke výpravy, 

 charakterizovať príčiny a priebeh storočnej vojny. 

 

5. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

 

Časová dotácia: 3 hod. 

 

Obsahový štandard 
Kontinuita osídlenia, kmeňové zväzy, byzantská misia, hradisko, hlaholika, knieža, biskup. 

 

 

Výkonový štandard 
Žiaci sú schopní: 

 vymenovať najstaršie národy v Karpatskej kotline, 

 vymedziť pravlasť Slovanov a rozpoznať migračné prúdy Slovanov, 

 charakterizovať slovansko-avarské spolužitie, 
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 vybrať z Fredegarovej kroniky informácie o Samovi a jeho ríši, 

 opísať život na slovanskom hradisku, 

 vysvetliť okolnosti vzniku Veľkej Moravy, 

 odhaliť príčiny a dôsledky napätia medzi Mojmírom a Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom, 

 charakterizovať vzťahy medzi Veľkou Moravou a Franskou ríšou, 

 opísať pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave, 

 analyzovať list Rastislava Michalovi III, 

 analyzovať príčiny zániku Veľkej Moravy. 

 

6. Uhorské kráľovstvo 

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Panovník , dynastia, tatársky vpád, formovanie slovenskej etnickej identity, župa, cirkevná 

správa, mestá, mestské privilégiá, kolonizácia, baníctvo, uhorskí magnáti, od poddaného 

k nevoľníkovi, dynastická politika,, personálne únie, Višegrad, husiti, bratríci, slovenská gotická 

cesta, komitáty, palatín, taverník, Arpádovci, Anjouovci, Žigmind Luxemburský, Matej Korvín, 

Jagelovci, Moháč. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci sú schopní:  

 charakterizovať príchod Maďarov  a  vznik Uhorského štátu, 

 opísať proces formovania Uhorského kráľovstva, 

 poznávať proces začleňovania územia Slovenska do Uhorského kráľovstva, 

 analyzovať Ponaučenia kráľa Štefana synovi Imrichovi, 

 uviesť výhody a nevýhody mnohonárodnostného Uhorského štátu, 

 zhodnotiť význam Zlatej buly a analyzovať Privilégium pro Slavis ako dôkaz formovania 

slovenskej etnickej identity, 

 uviesť dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska, 

 opísať vývoj v Uhorsku za vlády Štefana I., Ondreja II., Bela IV., Ondreja III., Karola Róberta z Anjou, 

Ľudovíta Veľkého, Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína a Jagelovcov, 

 analyzovať mestské privilégiá na príkladoch stredovekých miest, 

 rozlíšiť pojmy poddaný a nevoľník, 

 zostaviť plán trasy slovenskej gotickej cesty a zostaviť obrazový materiál architektonických 

pamiatok zo slovenskej gotickej cesty, 

 uviesť dôsledky husitských vpádov do Uhorska, 

 identifikovať sociálnu štruktúru uhorského kráľovstva,  

 opísať postavenie uhorských magnátov, 

 zhodnotiť kultúrny rozvoj Uhorska za vlády Mateja Korvína, 

 charakterizovať bitku pri Moháči a analyzovať jej dôsledky na stredoeurópsky región. 

  

7. Fenomény novovekého sveta  

 

Časová dotácia: 10 hod. 
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Obsahový štandard 
Humanizmus, renesancia, kníhtlač, reformácia a protireformácia, náboženské vojny, mešťan, 

podnikateľ, buržoázia, priemyselná revolúcia, absolutizmus, parlamentarizmus, Bill of Rights, 

konštitučná monarchia, revolúcie, deklarácia nezávislosti USA, osvietenstvo, republika, 

jakobínsky teror, gilotína.  

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 opísať obdobie renesancie a humanizmu, 

 vysvetliť pojem kníhtlač a zhodnotiť význam kníhtlače v rannom novoveku a v súčasnosti, 

 uviesť pozitíva a negatíva slobodného šírenia myšlienok, 

 porovnať možnosti slobody prejavu v stredoveku a novoveku, 

 vytvoriť mentálnu mapu pojmov, ktoré súvisia so stredovekým a novovekým  myslením, 

 na základe analýzy prameňov vysvetliť príčiny reformácie a ukázať na mape smery šírenia 

reformácie v Európe, 

 vysvetliť hlavné dôsledky reformačného procesu, 

 vymenovať predstaviteľov reformácie a podstatu ich učenia,  

 vysvetliť rozhodnutia Tridentského koncilu v kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu, 

 charakterizovať na základe písomných prameňov činnosť jezuitov, 

 objasniť príčiny, priebeh a dôsledky tridsaťročnej vojny, 

 vedieť charakterizovať príčiny a dôsledky nizozemskej revolúcie,  

 špecifikovať rozdiely medzi absolutistickou a konštitučnou monarchiou, 

 ilustrovať znaky centralizmu na príklade Francúzska a parlamentarizmu na príklade  Anglicka, 

 vytvoriť porovnávaciu tabuľku základných znakov absolutizmu a parlamentarizmu, 

 vysvetliť cestu k občianskej vojne v Anglicku a priebeh revolúcie, 

 analyzovať Habeas Corpus Act a Bill of Rights, 

 charakterizovať nové ideové a umelecké smery 18. storočia, 

 vymenovať a opísať medzinárodné konflikty 18. storočia a ich dôsledky. 

 vysvetliť výrok I. Kanta: „Osvietenstvo je vykročením človeka z nerozumnosti  zavinenej ním 

samotným.”, 

 pochopiť na základe koncepcie základných ľudských práv zmenu vnímania človeka 

osvietenstva a stredoveku, 

 pochopiť prepojenie medzi osvietenstvom a snahou o reformu spoločnosti, 

 v jednoduchých bodoch sformulovať krátky životopis mešťana alebo majiteľa manufaktúry, 

 pochopiť význam meštianskej vrstvy ako nového prvku v stredovekej a ranonovovekej spoločnosti, 

 pochopiť základné príčiny napätia medzi absolutistickým panovníkom a meštianskym stavom, 

 aplikovať svoje poznatky o ľudských právach analýzou Deklarácie nezávislosti USA, 

 identifikovať vzťah medzi Deklaráciou práv človeka a občana a Deklaráciou  nezávislosti USA, 

 definovať základné pojmy francúzskej revolúcie, 

 na základe analýzy Deklarácie práv človeka a občana a Zákona o podozrivých posúdiť klady a 

zápory revolúcie.  

 

8. Habsburská monarchia v novoveku 

 



 

 620 

Časová dotácia: 8 hod. 

 

Obsahový štandard 
Moháč, rozdelenie Uhorska, Habsburgovci, reformácia, stavovský odboj, Satumarský mier, 

Slovensko na hranici Osmanskej ríše, osvietenský absolutizmus, Pragmatická sankcia, jezuitský 

a tereziánsky, školský systém, koniec nevoľníctva, náboženská tolerancia, súperenie 

Habsburgovcov o hegemóniu s Francúzskom, vznik prusko-rakúskeho súperenia. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci sú schopní:  

 vymenovať politické, hospodárske a sociálne zmeny, ktoré nastali po nástupe Habsburgovcov 

na uhorský trón, 

 identifikovať dôležité medzníky vojen s Turkami a zakresliť do obrysovej mapy nové územné 

členenie Uhorska, 

 uviesť dôsledky tureckej prítomnosti v Uhorsku,  

 na jednom príklade uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských povstaní, 

 porovnať proces reformácie a protireformácie v Uhorsku s kontextom Európy, 

 analyzovať výsledky Satumarského mieru, zhodnotiť jeho význam pre uhorskú šľachtu 

a Habsburgovcov, 

 porovnať osvietenský absolutizmus a absolutizmus, 

 uviesť najvýznamnejšie reformy Márie Terézie a Jozefa II., 

 zhodnotiť význam povinnej školskej dochádzky, 

 zhodnotiť život roľníka po zrušení nevoľníctva v Uhorsku, 

 uviesť príčiny súperenia Habsburgovcov o hegemóniu v Európe.  

 

9. Zrod modernej doby a nacionalizmus 

 

Časová dotácia: 7 hod. 

 

Obsahový štandard 
Francúzske cisárstvo, Napoleonove výboje , reštaurácia Bourbonovcov, Svätá aliancia, Národné 

hnutia v európskych krajinách po Viedenskom kongrese, Jar národov  (1848/ 49), kapitalizmus a 

nové mocnosti, nacionalizmus, konzetrvativizmus, liberalizmus, socializmus,  vznik Nemecka 

a Talianska, kapitalista, robotník, vedec, ženská otázka, život – mesto, vidiek. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci sú schopní:  

 opísať cestu Napoleona k moci a charakterizovať Napoleonské vojny, 

 analyzovať výsledky Viedenského kongresu, 

 zhodnotiť národné hnutia v európskych štátoch (Španielsko, Grécko, Taliansko, Francúzsko, 

Belgicko, Poľsko, Rusko, Švajčiarsko, Írsko), 

 analyzovať revolučné udalosti v r. 1848/49 vo Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku, 

 analyzovať prínos priemyselných výdobytkov 18. a 19. storočia, 

 analyzovať spoločenské zmeny vo Veľkej Británii a Francúzsku v 2. pol. 19. storočia, 

 porovnať zjednocovací proces v Taliansku a Nemecku v kontexte európskych konfliktov, 
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 porovnať ideologické smery v 19. storočí, 

 vysvetliť pojmy proletariát a buržoázia, 

 opísať emancipačné hnutie žien v 19. storočí. 

 

10. Moderný slovenský národ 

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Spisovný jazyk, Slovenské národné obrodenie, všeslovanská vzájomnosť, panslavizmus, 

austroslavizmus, maďarské národné hnutie, od kultúrnych k politickým požiadavkám, politické 

programy (Štúr), slovenské dobrovoľnícke výpravy, Slováci medzi Viedňou a 

Budapešťou, Žiadosti slovenského národa. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci vedia:  

 rozlíšiť a charakterizovať tri etapy Slovenského národného obrodenia (SNO) a porovnať 

katolícky a evanjelický prúd,  

 porovnať národnopolitické snahy Ľ. Štúra a L. Kossutha, 

 opísať činnosť slovenských národno-buditeľských spolkov, 

 porovnať 1. a 2. kodifikáciu slovenčiny, 

 vysvetliť postoj predstaviteľov SNO k otázke slovanskej vzájomnosti, 

 charakterizovať pojmy panslavizmus a austroslavizmus, 

 porovnať národné obrodenie v Čechách a na Slovensku, 

 analyzovať petičné hnutie, 

 porovnať Prestolný prosbopis (1842) a Žiadosti slovenského národa (1848), 

 zhodnotiť slovenské dobrovoľnícke výpravy.  

 

11. Európska expanzia  1492 – 1914 

 

Časová dotácia: 4 hod. 

 

Obsahový štandard 
Karavela, astrolab, hľadanie cesty do Indie, cesta okolo sveta, conquistador, stret kultúr, delenie 

sveta , rasizmus, kolónie, imperializmus, abolicionizmus, zámorský obchod. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci sú schopní:  

 analyzovať príčiny a predpoklady zámorských objavov,  

 opísať objavné plavby (F. Magalhaes, B. Diaz, V. de Gama, J. Cabot, F. Drake, J. Cook), 

 zhodnotiť prínos a dôsledky zámorských objavov, 

 vysvetliť pojem conquistadori a charakterizovať ich pôsobenie v Novom svete, 

 charakterizovať civilizácie Inkov, Aztékov a Mayov, 

 opísať osídľovanie Severnej Ameriky v 15. – 18. storočí, 

 opísať cesty slávnych objaviteľov v 19. storočí (D. Livingstone, H. M. Stanley), 



 

 622 

 vysvetliť pojem imperializmus a popísať prenikanie európskych veľmocí do mimoeurópskeho 

priestoru (Búrske vojny, Marocká kríza, Ópiové vojny), 

 charakterizovať vývoj v Číne a Japonsku v 19. storočí, 

 zhodnotiť proces rozširovania Únie a porovnať rozdiely vo vývoji medzi Severom a Juhom v USA, 

 vysvetliť pojem abolicionizmus, 

 analyzovať postoj bielych osadníkov k pôvodnému obyvateľstvu (Indiánske vojny), 

 opísať Občiansku vojnu v USA a zhodnotiť jej výsledky.  

 

12. Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne 

 

Časová dotácia: 3 hod. 

 

Obsahový štandard 
 

Európska rovnováha, regionálne konflikty, Trojspolok a Dohoda.  

 

Výkonový štandard 
Žiaci sú schopní:  

 opísať vývoj v Rusku v 2. polovici 19. storočia a analyzovať Krymskú vojnu a snahy Ruska 

o preniknutie na Balkán, 

 opísať národnoemancipačné snahy balkánskych národov, 

 zhodnotiť výsledky Berlínskeho kongresu a opísať diplomatické úsilie Bismarcka o vytvorenie 

Trojspolku, 

 charakterizovať zahraničnopolitické ciele európskych veľmocí, 

 porovnať ciele Trojspolku a Dohody, 

 opísať udalosti na Balkáne pred vypuknutím 1. svetovej vojny. 

 

13. Slováci v Rakúsko – Uhorsku  

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Bachov absolutizmus, Memorandum , Matica slovenská, slovenské gymnáziá, dualizmus a 

maďarizácia, modernizácia, slovenská otázka  a politické strany, industrializácia Uhorska a  

vysťahovalectvo, spolky.   

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 charakterizovať obdobie Bachovho absolutizmu v Habsburskej monarchii, 

 opísať národnopolitické snahy Slovákov v 60. rokoch 19. storočia, 

 analyzovať Memorandum národa slovenského a porovnať jeho obsah so Žiadosťami 

slovenského národa, 

 charakterizovať proces založenia Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií, 

 objasniť zahraničnopolitické udalosti, ktoré viedli k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu, 

 vysvetliť pojem dualizmus a charakterizovať jeho dopad na nemaďarské národy, 
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 porovnať Starú a Novú školu a ich politický program, 

 zhodnotiť spoluprácu slovenskej a českej inteligencie, 

 na konkrétnych udalostiach vysvetliť proces maďarizácie (udalosti v Černovej, Apponyiho zákony), 

 vysvetliť príčiny vysťahovalectva,  

 objasniť proces industrializácie Slovenska v 19. storočí, 

 porovnať rozdielny vývoj v meste a na vidieku.  

 

14. Prvá svetová vojna 

 

Časová dotácia: 4 hod. 

 

Obsahový štandard 
Život v zákopoch a v zázemí, totálna vojna, veda ako zbraň, Parížska mierová konferencia.   

 

Výkonový štandard  
Žiaci vedia:  

 zovšeobecniť príčiny prvej svetovej vojny, 

 popísať priebeh vojny na jednotlivých frontoch, 

 vysvetliť priebeh udalostí v Rusku v r. 1917, 

 opísať dôvody vstupu USA do vojny, 

 vysvetliť udalosti, ktoré predchádzali uzavretiu mieru v Brest-Litovsku, 

 rozpoznať kľúčové medzníky priebehu vojny,  

 rekonštruovať život vojakov v zákopoch a život v zázemí, 

 analyzovať plagát ako súčasť vojnovej propagandy,  

 zdôvodniť používanie nových zbraní, 

 zostaviť sprievodcu po cintorínoch, či pomníkoch v mieste svojho bydliska, 

 zhodnotiť dôsledky vojny, 

 popísať usporiadanie Európy podľa Versailského systému, 

 identifikovať geopolitické zmeny a zostaviť mapu nástupníckych štátov, 

 simulovať vylepšenie mieru po vojne.  

 

15. Slováci a vznik ČSR. 

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Idea vzniku Československa, Československý odboj, československé légie, SNR, politické 

programy, ČSR v geopolitike. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci vedia:  

 vystihnúť situáciu na Slovensku v priebehu vojny, 

 charakterizovať vojenské operácie na území Slovenska, 

 stanoviť medzníky domáceho a zahraničného odboja, 

 popísať účasť Slovákov vo vojne v rámci domáceho a zahraničného odboja, 
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 vysvetliť okolnosti vzniku myšlienky samostatného Česko-Slovenska a jej uskutočnenia v r. 

1918, 

 analyzovať Clevelandskú dohodu dohoda, Pittsburghskú dohodu, Martinskú deklaráciu, 

 zaujať postoj k vzniku ČSR.  

 

16. Na ceste k druhej svetovej vojne. 

 

Časová dotácia: 7 hod. 

 

Obsahový štandard 
Boľševický prevrat a komunizmus, moderná demokracia (Veľká Británia, USA), fašizmus a 

nemecký národný socializmus,  svetová hospodárska kríza, appeasement. 

 

Výkonový štandard  
Žiaci vedia:  

 rozlíšiť znaky totalitného politického systému v Rusku a ZSSR (1917-1953), 

 špecifikovať  znaky totalitných politických systémov v Taliansku a Nemecku, 

 odhaliť na konkrétnych príkladoch ciele propagandy totalitných režimov, 

 vymedziť znaky demokratických politických systémov v medzivojnovom období, 

 zhodnotiť úroveň ľudských a občianskych práv v tomto období,  

 na konkrétnych príkladoch poukázať na politiku appeasementu, 

 vysvetliť príčiny svetovej hospodárskej krízy a jej dopad na obyvateľstvo. 

 

17. Premeny Československa (1918 – 1939) 

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Doformovanie slovenského moderného národa, politický systém menšiny, autonómia, zmeny 

slovenskej spoločnosti, slovenské politické prúdy, slovenská kultúra, čechoslovakizmus 

a centralizmus, mníchovský diktát, Viedenská arbitráž.  

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 identifikovať podstatné príklady doformovania moderného slovenského národa, 

 špecifikovať znaky politického systému ČSR, 

 analyzovať hospodárske, sociálne a kultúrne podmienky,  

 rozlíšiť hlavné prúdy slovenskej politickej scény v rámci ČSR, 

 zaujať postoj k prejavom centralizmu a autonomizmu, 

 analyzovať zápas Slovákov o autonómiu, 

 popísať expanzívnu politiku Nemecka voči ČSR, 

 rozpoznať príčiny a dôsledky Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže, 

 zaujať  postoj v problémovej diskusii: politika ústupkov verzus úsilie o mier 

 odhaliť  príčiny vyhlásenia autonómie Slovenska. 
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18. Druhá svetová vojna a Slovenský štát (1939 – 1945) 

 

Časová dotácia: 8 hod. 

 

Obsahový štandard 
Európa pod nemeckou hegemóniou, Barbarossa, japonská expanzia, protifašistická  koalícia, 

život v čase vojny – holokaust, autoritatívny režim, protifašistický odboj, Židovský kódex, SNP, 

Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny. 

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 identifikovať príčiny vzniku 2. svetovej vojny a rozčleniť jednotlivé etapy jej priebehu, 

 popísať priebeh druhej svetovej vojny v západnej Európe v rokoch 1939 -1940, 

 popísať vývoj v ZSSR v r. 1941 – 1943, 

 popísať oslobodzovanie ZSSR a Európy, 

 popísať prelomové bitky druhej svetovej vojny, 

 analyzovať výsledky konferencií Veľkej Trojky v Teheráne, na Jalte a v Postupime, 

 zdokumentovať holokaust na konkrétnom príbehu, 

 rekonštruovať podobu protifašistického odboja na konkrétnom príbehu, 

 identifikovať ciele a prostriedky vojnovej propagandy bojujúcich strán na konkrétnych príkladoch, 

 dokázať vplyv vedy a techniky na priebeh totálnej vojny, 

 špecifikovať dôsledky 2. svetovej vojny, 

 odhaliť  príčiny vzniku Slovenského štátu, 

 rozpoznať kľúčové medzníky vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja SR, 

 objasniť riešenie židovskej otázky na konkrétnom príbehu, 

 analyzovať  Židovský kódex a zaujať postoj k rôznym názorom na SNP, 

 vyhľadať príklady účasti Slovákov na bojiskách 2. svetovej vojny, 

 zdokumentovať na konkrétnych príbehoch každodenný život v Slovenskej republike, 

 vytvoriť projekt: Slovenská republika (1939-1945)očami pamätníkov.  

 

 

19. Konflikt ideológií. 

 

Časová dotácia: 8 hod. 

 

Obsahový štandard 
Rozdelenie sveta, berlínske krízy, Marshallov plán a integrácia Európy, vojna v Kórei a vo 

Vietname, Karibská kríza, Blízky východ, vojna v Afganistane, rok Afriky a dekolonizácia, 

détente, neostalinizmus, perestrojka a glasnosť, Solidarita. 

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 identifikovať príčiny vzniku bipolárneho sveta, 

 zdokumentovať  podstatné príklady krízových javov rozdeleného sveta, 
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 zaujať postoj v problémovej diskusii: izraelsko-arabské spolužitie, 

 zhodnotiť proces dekolonizácie v 2. polovici 20. storočia, 

 zdôvodniť príčiny pádu Železnej opony, 

 zdôvodniť vplyv perestrojky a glasnosti na vnútropolitický vývoj štátov Východného bloku. 

 

20. Premeny Československa (1945 – 1989) 

 

Časová dotácia: 6 hod. 

 

Obsahový štandard 
Každodennosť od ľudovej demokracie ku komunistickej totalite, odsun Nemcov a maďarská 

otázka, Februárový prevrat, podoby totality a jej obete, odpor proti totalite, Pražská jar 

a normalizácia, podoby socialistickej každodennosti.  

 

Výkonový štandard 
Žiaci vedia:  

 rozpoznať  medzníky vnútropolitického vývoja ČSR v rokoch 1945-1948, 

 zdokumentovať prípravu komunistov na prevzatie moci v roku 1948, 

 vymedziť príčiny a dôsledky začlenenia ČSR do Východného bloku, 

 identifikovať na konkrétnych príkladoch formy odporu proti komunistickej totalite, 

 vymedziť príčiny a dôsledky reformného procesu v roku 1968, 

 zaujať postoj v problémovej diskusii: Socializmus s ľudskou tvárou, 

 vysvetliť dôsledky obdobia tzv. normalizácie, 

 zdokumentovať na konkrétnych príbehoch podoby každodenného života v komunistickej totalite. 

 

7.PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu dejepis začlenené tieto prierezové 

témy:  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať 

a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť 

problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

Osobnostný a sociálny rozvoj-  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Finančná gramotnosť  u žiakov sa bude rozvíjať schopnosť ekonomicky a hospodársky myslieť.  

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

- informatika – grafická informácia – 1. ročník (spracovanie a vyhľadávanie informácií﴿ 

- občianska náuka – Občan a štát, občan a právo – 3. ročník 

- rímskokatolícke náboženstvo – cirkevné dejiny – 2. ročník 

- geografia – človek a spoločnosť – 1. ročník 
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8.HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
Pri klasifikácii výsledkov v predmete dejepis sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

 celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

 schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

 aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

 výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

 kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 

a schopnosť spolupráce. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je 

presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 

K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 

Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi 

nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 

nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 

podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným 

záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať 

samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri 

riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže 

s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú 

častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej 

pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga 

samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov 

a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. Jeho ústny 
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a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov 

jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným 

záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri 

samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli 

chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 

K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. 

Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do 

práce v skupine. 

 

Do hodnotenia predmetu dejepis sa zahŕňa forma:    

f) písomná ( previerky, referáty, prezentácie), 

g) ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva). 

 

Písomné práce – hodnotenie podľa počtu dosiahnutých percent:  

známka 1: 100 – 90% 

známka 2: 89 – 75 %  

známka 3: 74 – 50%  

známka 4: 49 – 30%  

známka 5: 29 – 0% 
 

Kritériá na hodnotenie referátov a projektov žiakov 

Obsah 14 bodov 

Zdroje a použitá 

literatúra 

6 bodov 

Úprava 4 body 

Schopnosť prezentovať a 

odovzdať informácie 

6 bodov 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:   

100 – 90%      výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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SEMINÁR Z GEOGRAFIE 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z GEOGRAFIE 

Časový rozsah výučby IV. ročník  - 2 hodiny týždenne – ( 54 hodín) 

IV. ročník – 4 hodiny týždenne – (108 hodín)  

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi,  

Hurbanova 44, 01001 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J gymnázium, 7902 5 gymnázium 

Ročník  IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Učebný predmet seminár z geografie nadväzuje na štátny vzdelávací program, oblasť Človek a 

spoločnosť pre stupeň ISCED 3A. Učivo v predmete seminár z geografie je zamerané na 

prehĺbenie vedomostí z regionálnej geografie Slovenska. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú 

štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti 

vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre život 

ľudí a poznanie zákonitosti fungovania má dôležité postavenej vo vzdelávaní mladého človeka, 

pretože podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka prírody, podľa toho je 

šanca , že životný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie. V obsahu vzdelávania je 

potrebné dokázať spájať a využívať poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z histórie, 

biológie, matematiky, umenia). Predmet vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi 

mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tiež na 

zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní s databázami, diagramami, grafmi, 

fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp. 
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Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, 

multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy, regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej 

kultúry. 

Význam geografie spočíva aj v tom, že žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení 

školy pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať 

vybraté regióny medzi sebou aj so slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie 

dôraz na schopnosť prezentovať región a v súvislosti s európskou integráciou je potrebné, aby 

žiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach regiónov, s ktorými 

chcú v škole alebo mimo školy spolupracovať. 

V rámci napĺňania geografických cieľov, obsahu a štandardu sa nekladie dôraz na jednoduché 

osvojovanie encyklopedických poznatkov, ale ťažiskom je zamerať sa na identifikáciu 

základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich riešenie. 

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v  

čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom 

využívaní, ochrane a zveľaďovaní. 

 

2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
 

Vo vyučovaní geografie v gymnáziu sa všetky aktivity odvíjajú od hlavného cieľa – zvládnutia a 

správneho využitia nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi. Žiaci majú po 

skončení štúdia tohto učebného predmetu dokázať aplikovať a hodnotiť geografické informácie, 

čo znamená informácie získané z máp, literatúry, médií, osobných skúseností z regiónu alebo 

z iných oblastí sveta. Výsledkom bude, že žiaci dokážu rozpoznať možnosti a spôsoby uplatnenia 

informácií geografického rázu v bežnom živote., napríklad a analyzovať obsah mapy, orientovať 

sa podľa nej, získavať informácie z diagramov, schém či tabuliek s geografickou tematikou a i. 

Orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku. Hodnotiť javy a fakty (vzniknuté 

v prírode alebo zapríčinené človekom). V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú 

politickú a ekonomickú situáciu. 

Príkladov uplatnenia poznatkov a najmä zručností geografického rázu po ukončení štúdia 

geografie v gymnáziu je v bežnom živote mnoho. A práve to je „globálnym“ cieľom výučby 

geografie – v čo najširšej miere uplatniť nadobudnuté poznatky a kompetencie. 

 

V učebnom predmete geografia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie: 

 

- kompetencia učenia sa  
1. plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

2. hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

3. kriticky pristupovať ku zdrojom informácií,  

4. informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu. 

 

- komunikačné schopnosti  
     vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,  

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti,  

      urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek,  

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  
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- riešenie problémov  
analyzovať vybrané problémy,  

aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh,  

používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových 

úloh,  

využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh,  

posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy,  

zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy, 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť ich pri 

riešení problémových úloh.  

manuálne  
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

sociálne  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,  

vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru,  

prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu.  

 

3.VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením 

do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 
 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium geografie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  pri sprostredkovaní nových 

informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania vedomostí, metódy utvárania 

nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy fixačného charakteru – metódy 

opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy – metóda preverovania  

a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej 

práce, individuálnej práce. 
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Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming.Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, 

vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu 

s odborným textom, didaktické hry, samostatnú prácu, využívanie IKT, riešenie problémových 

úloh v skupine, výklad, diskusia. Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného, 

zmiešaného typu, laboratórne cvičenia.  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 
 

 Bizubová,M. a kol.: Geografia pre 1.ročník gymnázií. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2008. Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod č. CD-2008-

19512/40694-1:912 zo dňa 4.novembra.2008 ako učebnicu pre 1.ročník gymnázií. 

 Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 2.ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 

2009. Schválilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod č. CD-2009-41182/48174-

3:919 zo dňa 28.decembra 2009 ako učebnicu Geografia pre 2.ročník gymnázií. 

 Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 3.ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 

2011. Schválilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 

CD-2011-576/1047:2 - 919 zo dňa 14.januára 2011 ako učebnicu Geografia pre 3.ročník 

gymnázií. 

 Odborné časopisy: National Geographic, Geo, Geografia, Ľudia a zem 

 internet 

 exkurzie 

 

6. OBSAH VZDELÁVANIA 

 

1.Seminár maturitné ročníky 

Časová dotácia: 56 hodín 

 

TEMATICKÉ CELKY  
1. Zem vo vesmíre, pohyby Zeme     4 hodiny 

2. Zdroje údajov, mapa, diagramy     3 hodiny 

3. Zákonitosti atmosféry      3 hodiny 

4. Zákonitosti hydrosféry      2 hodiny 

5. Zákonitosti litosféry a georeliéfu     6 hodín 

6. Zákonitosti biosféry, pedosféry      4 hodiny 

7. Geografia obyvateľstva       4 hodiny 

8. Geografia sídel        3 hodiny 

9. Geografia hospodárstva      7 hodín 

10. Zmeny na politickej mape     2 hodiny 

11 Regióny sveta – Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália 15 hodín 

12. Ochrana a tvorba krajiny       3 hodiny 

 

Vzdelávací štandard 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  
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1. Zem vo vesmíre, pohyby Zeme  

Časová dotácia: 4 hodiny 

 

Obsahový štandard  
Zem vo vesmíre, planéty, kométy, Slnko, slnečná sústava. Tvar a veľkosť Zeme, pohyby Zeme, 

rovina ekliptiky, rotácia Zeme okolo osi, dôsledky rotácie Zeme, obeh Zeme okolo Slnka, 

dôsledky obehu Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), Zatmenie Slnka, Mesiaca, časové pásma, 

Mesiac, obeh mesiaca okolo Zeme, vplyv mesiaca na Zem - slapové javy, časové pásma. 

 

Výkonový štandard: 
Porovnať veľkosť Zeme pri aproximácii jej tvaru ako gule a elipsoidu, uviesť príklady dôsledkov 

tvaru Zeme na usporiadanie typov krajín na Zemi, opísať pohyby Zeme, vysvetliť dôsledky 

rotácie Zeme okolo osi a obehu Zeme okolo Slnka na život človeka, vysvetliť vznik slapových 

javov a vplyv Mesiaca na život človeka, opísať spôsob výpočtu rozdielu časov miest v 

ľubovoľných časových pásmach.  

 

2. Zdroje údajov, mapa, diagramy 

Časová dotácia: 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Mapa, glóbus, určovanie polohy bodu na mape pomocou geografických súradníc, tematické 

mapy, legenda mapy, mierka mapy, mapové znaky, štatistické údaje prevádzané do grafov 

pomocou počítača, tvorba tematických máp, možnosti uplatniť geografické informácie v bežnom 

živote. Charakteristika a význam máp. Praktické využitie systémov GPS.. Zhotovenie diagramov, 

tabuliek a i. z podkladových údajov. 

  

Výkonový štandard: 
Vytvoriť grafy, mapy, využiť dostupné kartografické produkty a rôzne geografické zdroje údajov 

v tlačenej aj elektronickej podobe pri riešení geografických problémov, orientovať sa s mapou 

v krajine alebo plánom mesta v meste, určovať geografickú polohu miesta, počítať vzdialenosti 

na mape pomocou mierky mapy. 

 

3. Zákonitosti atmosféry 

Časová dotácia: 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Atmosféra, zloženie atmosféry, počasie, podnebie, prvky počasia, klimatologické podmienky a 

procesy v atmosfére, podnebné pásma, vzťah medzi podnebnými pásmami a množstvom 

dopadajúceho slnečného žiarenia na jednotlivé pásma, rozloženie teploty a zrážok, klimatické 

diagramy, prúdenie vzduchu v atmosfére,  vzduchové hmoty vysoký a nízky tlak, stále vetry,  

monzúny, hurikány, Coriolisova sila.   

 

Výkonový štandard: 
 Zdôvodniť rozdiely v počasí a klíme  v atmosfére, na základe tabuliek a mapy vedieť ich 

charakterizovať, vysvetliť vzťahy medzi teplotnými a zrážkovými pásmami a zdôvodniť ich 

vznik, 
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čítať klimatické diagramy a na ich základe charakterizovať podnebie rôznych miest na Zemi,  

vysvetliť princípy všeobecnej cirkulácie ovzdušia a jej význam, uviesť znaky globálneho 

otepľovania a aktualizovať poznatky o nich, diskutovať na tému globálne otepľovanie Zeme. 

 

4. Zákonitosti hydrosféry 

Časová dotácia: 2 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Obeh vody,  svetový oceán, vlastnosti oceánov, význam mora, pohyby morskej vody, vlnenie, 

príliv, príboj, slapové javy, rieky na povrchu, režim rieky, jazerá, ľadovce – horské a pevninské, 

vodopády, činnosť vody na zemský povrch – kaňony, jaskyne. Pitná voda, problémy s 

nedostatkom pitnej vody v niektorých oblastiach sveta. 

 

Výkonový štandard:  
Vysvetliť dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny vzniku slapových javov, na 

konkrétnych príkladoch uviesť vodou podmienené procesy a formy reliéfu, porovnať pevninský a 

horský ľadovec, ich vznik, pohyb a formy reliéfu, ktorý vznikne ich vplyvom, vznik ľadovca a 

jeho formovanie zemského povrchu, diskutovať o význame riek pre obyvateľov v rôznych 

častiach sveta. 

 

5. Zákonitosti litosféry a georeliéfu 

Časová dotácia: 6 hodín 

 

Obsahový štandard 
Stavba Zeme, zemská kôra, zemské platne, pohyb zemských platní, posúvanie, vrásnenie, 

kryhová činnosť, zemetrasenie, sopečná činnosť, tsunami, sopečné a zemetrasné zóny na Zemi, 

vonkajšie sily pôsobiace na zemský povrch činnosť vody, vetra.  

 

Výkonový štandard:  
Poznať stavbu zemského telesa, základných jednotiek pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility 

a  dopady na horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia, porovnať mechanizmy 

pôsobenia endogénnych a exogénnych procesov a ich vplyv na tvorbu zemského povrchu, 

zdôvodniť miesta výskytu zemetrasení, tsunami a sopečných erupcií a možnosti ochrany človeka 

pred nimi, vytvoriť mapy najzaujímavejších povrchových tvarov na svete. 

 

6. Zákonitosti biosféry, pedosféry  

Časová dotácia: 4 hodín 
 

Obsahový štandard 
Bioklimatické pásma, tundra, tajga, lesy mierneho pásma, step, savany, dažďové lesy, 

charakteristika jednotlivých bioklimatických pásiem, pedosféra, vznik pôdy, pôdne pásma, 

využívanie pre poľnohospodárstvo, dôsledky vplyvu ľudskej činnosti na prírodu, vegetačné 

pásma, rastliny a živočíchy v nich.  

 

 

Výkonový štandard:  
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Vysvetliť prepojenie podnebných a vegetačných pásiem, ako aj príčiny vertikálneho členenia 

biosféry, opísať dôsledky ľudských aktivít na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo, na základe činnosti 

človeka v krajine opísať typy poľnohospodárskej krajiny.  

 

7. Geografia obyvateľstva 

Časová dotácia: 4 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Rozmiestnenie obyvateľstva, dynamika obyvateľstva, pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, 

priemerná dĺžka života, mechanický pohyb obyvateľstva  a jeho typy, migrácia obyvateľstva, 

štruktúra obyvateľstva podľa veku, rasy a pohlavia. Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva. 

Kultúrne tradície v jednotlivých regiónoch sveta. 

  

Výkonový štandard:  
Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, 

Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky 

obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku), porovnať Slovensko a štáty Európy 

a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná 

dĺžka života,  

vedieť lokalizovať jednotlivé štáty sveta, definovať mechanický pohyb  obyvateľstva  s dôrazom 

na migráciu, porovnať jazykovú, religióznu štruktúru obyvateľstva jednotlivých regiónov Zeme 

a Európy, porovnať základné črty jednotlivých náboženstiev a ako ovplyvňujú spôsob života 

a kultúru  v rôznych častiach sveta, vysvetliť problémy  utečencov – príčiny a dôsledky tohto 

javu,  

uviesť príklady kultúrnych pamiatok, ich význam pre zachovanie kultúry jednotlivých skupín 

obyvateľstva.   

 

8. Geografia sídel  

Časová dotácia: 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Sídla, klasifikácia sídiel: aglomerácia, konurbácia, megalopolis, proces urbanizácie. Súčasné 

tendencie urbanizácie sveta.  

 

Výkonový štandard:  
Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach sveta a na príkladoch uviesť časti sídiel (city, 

predmestia, slumy), vymodelovať sídlo s jeho infraštruktúrou, vybrať si sídla Európy a opísať ich 

znaky, porovnať proces urbanizácie v jednotlivých regiónoch Zeme, vysvetliť príčiny vzniku 

problémov veľkomiest a možnosti ich riešenia. 

 

9. Geografia hospodárstva 

 

Časová dotácia: 7 hodín 

 

Obsahový štandard 
Vznik a vývoj priemyselnej výroby, odvetvia priemyselnej výroby, súčasné tendencie vývoja 

priemyselnej výroby, príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné oblasti 
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koncentrácie priemyselnej výroby, veľké technické diela. Zahraničný obchod, export a import, 

teritoriálne zameranie zahraničného obchodu. Európske dopravné systémy, hlavné druhy 

dopravy, činitele ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest. Cestovný ruch, možnosti a miesta 

oddychu a rekreácie na Zemi a na Slovensku, zimná a letná rekreácia – lokality, 

kultúrnohistorické pamiatky na Slovensku i vo svete, veľké športové a kultúrne podujatia a púte. 

 

Výkonový štandard:  
 Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia jednotlivých odvetví priemyslu vzhľadom 

na lokalizačné faktory rozmiestnenia priemyslu, ktoré ich môžu ovplyvňovať, uviesť príklady 

priemyselných odvetví a ich rozmiestnenie vo svete, uviesť príklady technických diel na Zemi,  

interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov zahraničného obchodu na základe 

exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme, porovnať zahraničný obchod v rôznych 

regiónoch podľa vybratých dôležitých komodít územia, porovnať dopravné systémy (hlavné 

druhy dopravy) v rôznych častiach sveta a analyzovať činitele, ovplyvňujúce výstavbu 

dopravných ciest, 

charakterizovať regióny Slovenska z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby a ich porovnanie, 

porovnať možnosti a miesta oddychu a rekreácie v rôznych častiach Zeme z hľadiska sezóny 

a z hľadiska zamerania cestovného ruchu, charakterizovať najvýznamnejšie oblasti zimnej a 

letnej rekreácie, opísať známe kultúrnohistorické pamiatky vo svete (pamiatky UNESCO, 7 

moderných divov sveta). 

 

10. Zmeny na politickej mape sveta 

Časová dotácia: 2 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Štát, kolónie, politické zoskupenia, vznik nových štátov, makroregión, republika, monarchia, 

závislé územia v súčasnosti, hospodárske a politické zoskupenia sveta. 

 

Výkonový štandard:  

Vymenovať významné udalosti v  19. a 20. storočí, ktoré výrazne ovplyvnili zmeny na politickej 

mape Zeme v súčasnosti, formulovať vlastné kritériá, na vytvorenie členenia sveta na makro-

regióny, diskutovať o aktuálnom  stave v rozdelení sveta na štáty a rôzne politické a hospodárske 

zoskupenia, mať prehľad o aktuálnych udalostiach vo svete. Vedieť základné informácie o EÚ, 

OSN, OPEC, OECD a G8. 

 

11. Regióny sveta – Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Slovensko 

Časová dotácia: 15 hodín 

 

Obsahový štandard 
Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Slovensko -  jednotlivé geografické charakteristiky 

regiónov a Slovenska. 

 

Výkonový štandard: 
 Charakterizovať regióny sveta podľa geografického systému a vedieť prezentovať ich historickú, 

geografickú a kultúrnu charakteristiku, vytvoriť prezentáciu o kultúrnych zvyklostiach 

a tradíciách vo vybraných štátoch sveta, navrhnúť spôsoby prezentácie vybraného štátu 
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Európskej únie vo svete. Vedieť vysvetliť základné pojmy a charakteristiky prírodných a 

spoločenských charakteristík Slovenska a ostatných regiónov sveta. 

 

12. Ochrana a tvorba krajiny 

Časová dotácia: 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 
Človek v krajine. Krajina  a jej ochrana. Krajina a jej zložky a väzby medzi nimi. Životné 

prostredie, udržateľný rozvoj, globálne problémy sveta – ekonomické, spoločenské a sociálne. 

 

Výkonový štandard:   
Vedieť opísať krajinu v okolí školy s jej zložkami, uviesť príklady znečistenia krajiny v rôznych 

častiach sveta a vyjadriť názor na možnosti rekultivácie zničenej krajiny, vedieť diskutovať 

o možnostiach skvalitnenia životného prostredia vo svojom okolí. 

 

2.Seminár maturitné ročníky 

Časová dotácia: 108 hodín 

 

TEMATICKÉ CELKY  
1. Zem vo vesmíre, pohyby Zeme     4 hodiny 

2. Zdroje údajov, mapa, diagramy     4 hodiny 

3. Zákonitosti atmosféry      5 hodín 

4. Zákonitosti hydrosféry      5 hodín 

5. Zákonitosti litosféry a georeliéfu     8 hodín 

6. Zákonitosti biosféry, pedosféry      6 hodín 

7. Geografia obyvateľstva       5 hodín 

8. Geografia sídel        2 hodiny 

9. Geografia hospodárstva      10 hodín 

10. Zmeny na politickej mape     7 hodín 

11 Regióny sveta – Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália 48 hodín 

12. Ochrana a tvorba krajiny       4 hodiny 

 

Vzdelávací štandard 
Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

1. Zem vo vesmíre, pohyby Zeme  

Časová dotácia: 4 hodiny 

Obsahový štandard  
Zem vo vesmíre, planéty, kométy, Slnko, slnečná sústava. Tvar a veľkosť Zeme, pohyby Zeme, 

rovina ekliptiky, rotácia Zeme okolo osi, dôsledky rotácie Zeme, obeh Zeme okolo Slnka, 

dôsledky obehu Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), Zatmenie Slnka, Mesiaca, časové pásma, 

Mesiac, obeh mesiaca okolo Zeme, vplyv mesiaca na Zem - slapové javy, časové pásma. 

Výkonový štandard: 
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Porovnať veľkosť Zeme pri aproximácii jej tvaru ako gule a elipsoidu, uviesť príklady dôsledkov 

tvaru Zeme na usporiadanie typov krajín na Zemi, opísať pohyby Zeme, vysvetliť dôsledky 

rotácie Zeme okolo osi a obehu Zeme okolo Slnka na život človeka, vysvetliť vznik slapových 

javov a vplyv Mesiaca na život človeka, opísať spôsob výpočtu rozdielu časov miest v 

ľubovoľných časových pásmach.  

 

2. Zdroje údajov, mapa, diagramy 

Časová dotácia: 4 hodiny 

Obsahový štandard 
Mapa, glóbus, určovanie polohy bodu na mape pomocou geografických súradníc, tematické 

mapy, legenda mapy, mierka mapy, mapové znaky, štatistické údaje prevádzané do grafov 

pomocou počítača, tvorba tematických máp, možnosti uplatniť geografické informácie v bežnom 

živote. Charakteristika a význam máp. Praktické využitie systémov GPS.. Zhotovenie diagramov, 

tabuliek a i. z podkladových údajov. 

Výkonový štandard: 
Vytvoriť grafy, mapy, využiť dostupné kartografické produkty a rôzne geografické zdroje údajov 

v tlačenej aj elektronickej podobe pri riešení geografických problémov, orientovať sa s mapou 

v krajine alebo plánom mesta v meste, určovať geografickú polohu miesta, počítať vzdialenosti 

na mape pomocou mierky mapy. 

 

3. Zákonitosti atmosféry 

Časová dotácia: 5 hodín 

Obsahový štandard 
Atmosféra, zloženie atmosféry, počasie, podnebie, prvky počasia, klimatologické podmienky a 

procesy v atmosfére, podnebné pásma, vzťah medzi podnebnými pásmami a množstvom 

dopadajúceho slnečného žiarenia na jednotlivé pásma, rozloženie teploty a zrážok, klimatické 

diagramy, prúdenie vzduchu v atmosfére,  vzduchové hmoty vysoký a nízky tlak, stále vetry,  

monzúny, hurikány, Coriolisova sila.   

Výkonový štandard: 
 Zdôvodniť rozdiely v počasí a klíme  v atmosfére, na základe tabuliek a mapy vedieť ich 

charakterizovať, vysvetliť vzťahy medzi teplotnými a zrážkovými pásmami a zdôvodniť ich 

vznik, 

čítať klimatické diagramy a na ich základe charakterizovať podnebie rôznych miest na Zemi,  

vysvetliť princípy všeobecnej cirkulácie ovzdušia a jej význam, uviesť znaky globálneho 

otepľovania a aktualizovať poznatky o nich, diskutovať na tému globálne otepľovanie Zeme. 

 

4. Zákonitosti hydrosféry 

Časová dotácia: 5 hodín 

Obsahový štandard 
Obeh vody,  svetový oceán, vlastnosti oceánov, význam mora, pohyby morskej vody, vlnenie, 

príliv, príboj, slapové javy, rieky na povrchu, režim rieky, jazerá, ľadovce – horské a pevninské, 

vodopády, činnosť vody na zemský povrch – kaňony, jaskyne. Pitná voda, problémy s 

nedostatkom pitnej vody v niektorých oblastiach sveta. 

Výkonový štandard:  
Vysvetliť dynamiku pohybov oceánskej a morskej vody a príčiny vzniku slapových javov, na 

konkrétnych príkladoch uviesť vodou podmienené procesy a formy reliéfu, porovnať pevninský a 

horský ľadovec, ich vznik, pohyb a formy reliéfu, ktorý vznikne ich vplyvom, vznik ľadovca a 
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jeho formovanie zemského povrchu, diskutovať o význame riek pre obyvateľov v rôznych 

častiach sveta. 

 

5. Zákonitosti litosféry a georeliéfu 

Časová dotácia: 8 hodín 

Obsahový štandard 
Stavba Zeme, zemská kôra, zemské platne, pohyb zemských platní, posúvanie, vrásnenie, 

kryhová činnosť, zemetrasenie, sopečná činnosť, tsunami, sopečné a zemetrasné zóny na Zemi, 

vonkajšie sily pôsobiace na zemský povrch činnosť vody, vetra.  

Výkonový štandard:  
Poznať stavbu zemského telesa, základných jednotiek pevnín, ich mobilitu, príčiny mobility 

a  dopady na horotvornú činnosť, sopečnú činnosť a zemetrasenia, porovnať mechanizmy 

pôsobenia endogénnych a exogénnych procesov a ich vplyv na tvorbu zemského povrchu, 

zdôvodniť miesta výskytu zemetrasení, tsunami a sopečných erupcií a možnosti ochrany človeka 

pred nimi, vytvoriť mapy najzaujímavejších povrchových tvarov na svete. 

 

6. Zákonitosti biosféry, pedosféry  

Časová dotácia: 6 hodín 

Obsahový štandard 
Bioklimatické pásma, tundra, tajga, lesy mierneho pásma, step, savany, dažďové lesy, 

charakteristika jednotlivých bioklimatických pásiem, pedosféra, vznik pôdy, pôdne pásma, 

využívanie pre poľnohospodárstvo, dôsledky vplyvu ľudskej činnosti na prírodu, vegetačné 

pásma, rastliny a živočíchy v nich.  

Výkonový štandard:  
Vysvetliť prepojenie podnebných a vegetačných pásiem, ako aj príčiny vertikálneho členenia 

biosféry, opísať dôsledky ľudských aktivít na pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo, na základe činnosti 

človeka v krajine opísať typy poľnohospodárskej krajiny.  

 

7. Geografia obyvateľstva 

Časová dotácia: 5 hodín 

Obsahový štandard 
Rozmiestnenie obyvateľstva, dynamika obyvateľstva, pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, 

priemerná dĺžka života, mechanický pohyb obyvateľstva  a jeho typy, migrácia obyvateľstva, 

štruktúra obyvateľstva podľa veku, rasy a pohlavia. Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva. 

Kultúrne tradície v jednotlivých regiónoch sveta. 

Výkonový štandard:  
Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, 

Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky 

obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku), porovnať Slovensko a štáty Európy 

a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná 

dĺžka života, vedieť lokalizovať jednotlivé štáty sveta, definovať mechanický pohyb  

obyvateľstva  s dôrazom na migráciu, porovnať jazykovú, religióznu štruktúru obyvateľstva 

jednotlivých regiónov Zeme a Európy, porovnať základné črty jednotlivých náboženstiev a ako 

ovplyvňujú spôsob života a kultúru  v rôznych častiach sveta, vysvetliť problémy  utečencov – 

príčiny a dôsledky tohto javu, uviesť príklady kultúrnych pamiatok, ich význam pre zachovanie 

kultúry jednotlivých skupín obyvateľstva.   
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8. Geografia sídel  

Časová dotácia: 2 hodiny 

Obsahový štandard 
Sídla, klasifikácia sídiel: aglomerácia, konurbácia, megalopolis, proces urbanizácie. Súčasné 

tendencie urbanizácie sveta.  

Výkonový štandard:  
Porovnať druhy sídiel v rôznych častiach sveta a na príkladoch uviesť časti sídiel (city, 

predmestia, slumy), vymodelovať sídlo s jeho infraštruktúrou, vybrať si sídla Európy a opísať ich 

znaky, porovnať proces urbanizácie v jednotlivých regiónoch Zeme, vysvetliť príčiny vzniku 

problémov veľkomiest a možnosti ich riešenia. 

 

9. Geografia hospodárstva 

Časová dotácia: 10 hodín 

Obsahový štandard 
Vznik a vývoj priemyselnej výroby, odvetvia priemyselnej výroby, súčasné tendencie vývoja 

priemyselnej výroby, príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné oblasti 

koncentrácie priemyselnej výroby, veľké technické diela. Zahraničný obchod, export a import, 

teritoriálne zameranie zahraničného obchodu. Európske dopravné systémy, hlavné druhy 

dopravy, činitele ovplyvňujúce výstavbu dopravných ciest. Cestovný ruch, možnosti a miesta 

oddychu a rekreácie na Zemi a na Slovensku, zimná a letná rekreácia – lokality, 

kultúrnohistorické pamiatky na Slovensku i vo svete, veľké športové a kultúrne podujatia a púte. 

Výkonový štandard:  
 Analyzovať príčiny nerovnomerného rozmiestnenia jednotlivých odvetví priemyslu vzhľadom 

na lokalizačné faktory rozmiestnenia priemyslu, ktoré ich môžu ovplyvňovať, uviesť príklady 

priemyselných odvetví a ich rozmiestnenie vo svete, uviesť príklady technických diel na Zemi,  

interpretovať rôzne spôsoby grafického znázornenia grafov zahraničného obchodu na základe 

exportu a importu vo vybratých regiónoch Zeme, porovnať zahraničný obchod v rôznych 

regiónoch podľa vybratých dôležitých komodít územia, porovnať dopravné systémy (hlavné 

druhy dopravy) v rôznych častiach sveta a analyzovať činitele, ovplyvňujúce výstavbu 

dopravných ciest, 

charakterizovať regióny Slovenska z hľadiska rozvoja priemyselnej výroby a ich porovnanie, 

porovnať možnosti a miesta oddychu a rekreácie v rôznych častiach Zeme z hľadiska sezóny 

a z hľadiska zamerania cestovného ruchu, charakterizovať najvýznamnejšie oblasti zimnej a 

letnej rekreácie, opísať známe kultúrnohistorické pamiatky vo svete (pamiatky UNESCO, 7 

moderných divov sveta). 

 

10. Zmeny na politickej mape sveta 

Časová dotácia: 7 hodín 

Obsahový štandard 
Štát, kolónie, politické zoskupenia, vznik nových štátov, makroregión, republika, monarchia, 

závislé územia v súčasnosti, hospodárske a politické zoskupenia sveta. 

Výkonový štandard:  

Vymenovať významné udalosti v  19. a 20. storočí, ktoré výrazne ovplyvnili zmeny na politickej 

mape Zeme v súčasnosti, formulovať vlastné kritériá, na vytvorenie členenia sveta na makro-

regióny, diskutovať o aktuálnom  stave v rozdelení sveta na štáty a rôzne politické a hospodárske 

zoskupenia, mať prehľad o aktuálnych udalostiach vo svete. Vedieť základné informácie o EÚ, 

OSN, OPEC, OECD a G8. 
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11. Regióny sveta – Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Slovensko 

Časová dotácia: 48 hodín 

Obsahový štandard 
Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália, Slovensko -  jednotlivé geografické charakteristiky 

regiónov a Slovenska. 

Výkonový štandard: 
 Charakterizovať regióny sveta podľa geografického systému a vedieť prezentovať ich historickú, 

geografickú a kultúrnu charakteristiku, vytvoriť prezentáciu o kultúrnych zvyklostiach 

a tradíciách vo vybraných štátoch sveta, navrhnúť spôsoby prezentácie vybraného štátu 

Európskej únie vo svete. Vedieť vysvetliť základné pojmy a charakteristiky prírodných a 

spoločenských charakteristík Slovenska a ostatných regiónov sveta. 

 

12. Ochrana a tvorba krajiny 

Časová dotácia: 4 hodiny 

Obsahový štandard 
Človek v krajine. Krajina  a jej ochrana. Krajina a jej zložky a väzby medzi nimi. Životné 

prostredie, udržateľný rozvoj, globálne problémy sveta – ekonomické, spoločenské a sociálne. 

Výkonový štandard:   
Vedieť opísať krajinu v okolí školy s jej zložkami, uviesť príklady znečistenia krajiny v rôznych 

častiach sveta a vyjadriť názor na možnosti rekultivácie zničenej krajiny, vedieť diskutovať 

o možnostiach skvalitnenia životného prostredia vo svojom okolí. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu seminár z chémie začlenené tieto 

prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj -  realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme. 

Finančná gramotnosť  - u žiakov sa bude rozvíjať schopnosť ekonomicky a hospodársky myslieť.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať 

a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť 

problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

Environmentálna výchova - charakteristika prierezovej témy: vplyv človeka a jeho výrobných 

aktivít  na jednotlivé zložky prírodnej časti krajiny v rámci fyzickej geografie, humánnej 

geografie, regionálnej geografie a Slovenska, environmentálnej geografie. 

Bude sa využívať na hodinách: 

 fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra a reliéf, pedosféra a biosféra ), 

 humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo, doprava, cestovný ruch ), 

 regionálna geografia Slovenska, 

 environmentálna geografia: (ochrana prírody a krajiny - podnebie, voda, pôda, tropické 

dažďové pralesy, národné parky a iné chránené oblasti sveta, prírodné a kultúrne 

dedičstvo  sveta - UNESCO ) . 

Multikultúrna výchova - charakteristika prierezovej  témy: tradičná kultúrna rozmanitosť 

Slovenska sa prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka 

voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky, pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia 

príslušníkov blízkych i vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr, pestrosť kultúr v rámci 
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jednotného právneho systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý 

charakter kultúry Slovenskej republiky, kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko 

tolerantné voči príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou. 

Bude sa využívať na hodinách: 

obyvateľstvo - náboženstvá, rasy, jazyky, národy , staré civilizácie, kultúra, veda, šport, 

kultúrne dedičstvá, spoločenské zvyky , 

cestovný ruch , 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - bude sa využívať na hodinách: 

1. obyvateľstvo – jazyky a nárečia, folklórne tradície, tradičná ľudová kultúra, zvyky, 

2. sídla – hrady, zámky, architektúra, 

3. priemysel – tradičné remeslá, 

4. poľnohospodárstvo – tradičné jedlá, 

5. doprava – vývoj cestnej dopravy regiónov, 

6. cestovný ruch – múzeá, galérie, skanzeny, festivaly, 

7. ochrana prírody a krajiny –  prírodné krásy regiónu, náučné chodníky regiónu, chránené 

rastliny a živočíchy regiónu, jaskyne, 

8. prírodné a kultúrne dedičstvo  SR ( UNESCO ).  

Ochrana života a zdravia - charakteristika prierezovej témy: integruje postoje, vedomosti a 

zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 

pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Bude sa využívať na hodinách: 

- mapa a mierka mapy, 

- orientácia v teréne, 

- vplyv geografických podmienok na človeka, 

- zhotovenie topografického náčrtu. 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

1. nemecký jazyk – 2. ročník - celok Berlínsky múr, Lipsko, celok Rakúsko, Švajčiarsko, 

4.ročník- celok Multikultúrna spoločnosť ( geografické informácie o nemecky hovoriacich 

krajinách)  

2. dejepis – 1. ročník  - celok Rímska ríša, Civilizácie, 2.ročník – celok Vznik USA, celok 

Európska expanzia, 3.ročník – celok Európska integrácia, celok 1. a 2. svetová vojna (vznik 

a vývoj civilizácii, štátov a vznik koloniálneho sveta) 

3. náuka o spoločnosti – 3. ročník – celok  Ekonomika, Politológia (spracovanie 

a vyhľadávanie informácií o typoch spoločnosti a ich delenie﴿ 

4. biológia – 3. ročník – celok Ekológia (globálna ekologická a environmentálna problematika﴿  

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete seminár z geografie sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, 

samostatnosť a tvorivosť, kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované 

intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov, schopnosť zaujať stanovisko 

a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 

výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií, schopnosť využívať 

a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch, 

celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, 
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zákonitostí a vzťahov, teórií, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita 

výsledkov činnosti, osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete seminár z geografie klasifikujú podľa 

kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný štúdia. 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a 

praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy 

medzi prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho 

prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia 

problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a 

zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 

a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh a praktických úloh, pri výklade a hodnotení 

javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, 

v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Vie analyzovať predložené problémy a samostatne 

navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje 

samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. Jeho myslenie je takmer vždy správne 

a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne 

správny. Jeho kvalita výsledkov je na dobrej úrovni.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych 

a praktických činností je málo pohotový. Osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických 

a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované 

vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 

s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení.  

Do hodnotenia predmetu seminár z geografie sa zahŕňa forma:    

písomná ( previerky, domáce úlohy, testy, poznávanie slepých máp), 

ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva). 
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SEMINÁR Z OBČIANSKEJ  NÁUKY 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z OBČIANSKEJ  NÁUKY  

Časový rozsah výučby IV. ročník       4 hodiny týždenne, spolu 114 hodín 

IV. ročník       2 hodiny týždenne, spolu 58 hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44,  

010 01 Žilina  

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  gymnázium 

Ročník  IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie - ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štyri roky  

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1.CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

 

Seminár z Občianskej náuky prehlbuje a dopĺňa povinné vyučovanie z Občianskej náuky 

alebo upevňuje, opakuje a systematizuje prebrané učivo v rámci prípravy na maturitné 

a prijímacie skúšky. 

 

Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s teoretickými základmi ďalších oblastí, osvojiť si 

nové pojmy, vzťahy medzi nimi a nové metódy práce. Súčasne spoznávajú vzťahy a súvislosti 

medzi jednotlivými časťami gymnaziálneho učiva Občianskej náuky, učia sa aplikovať učivo 

nielen v danom predmete, ale aj v iných vedných odboroch. 

 

Predmet seminár z občianskej náuky je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal 

žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a 

väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k 

pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. 

Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a 

orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja 

občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku 

zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje 

základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom 

trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom 

filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia. 
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2.CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
Vo vyučovaní seminára pri sledovaní hlavných cieľov vedie žiaka k: 

 

1 - podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

2 - utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

3 - realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

4 - akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

5 - orientácii v politických, právnych a ekonomických faktoch tvoriacich rámec               

             každodenného života, 

6 - aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,   

7    rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

8 - vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

9 - rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

10 - osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých  

11    podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v  

12    rôznych situáciách na trhu, 

13 - získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu  

14    práce, ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v  

15    medzinárodnom meradle, 

16 - zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, 

17 - prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony  

18    jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v  

19    čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami, 

20 - uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných  

21    myšlienok, citov, názorov a postojov, 

22 - k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

23 - vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty  

24    spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

25 - rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského  

26    spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky  

27    konania. 

 

V učebnom predmete seminár z občianskej náuky by žiaci mali nadobudnúť nasledovné 

kompetencie:   

 

kompetencia tvorivo riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení  

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov  

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika  

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov  

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 

projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v 

každodennom živote. 
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kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

 

sociálne komunikačné kompetencie 
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti 

 

kompetencie sociálne a personálne 
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných 

cieľov 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie pracovné 
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí 

svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 

kompetencie občianske 
- rozumie základným princípom demokracie a pozná ich výhody, má predpoklady 

aktívne participovať na politickom živote 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 
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spoločnosti 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj 

verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť 

kvality životného prostredia 

 

kompetencie samostatného kritického myslenia 
- pozná rôzne typy filozofického a náboženského vysvetľovania sveta 

- má predpoklady samostatne sa zorientovať v rôznych svetonázoroch 

- má predpoklady raciolálnymi argumentmi podporiť vlastné filiozofické, alebo 

náboženské stanovisko 

- rešpektuje iné názory, je opatrný pri hodnotený iných presvedční 

 

3.VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupo v je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením 

do súťaží, olympiád. 

 

4.STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium predmetu seminár z občianskej náuky a dosiahnutie 

cieľov a zručností budeme používať motivačné metódy – rozhovor, rozprávanie, demonštrácia,  

pri sprostredkovaní nových informácií  metódy expozičného charakteru – metódy upevňovania 

vedomostí, metódy utvárania nových vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní  metódy 

fixačného charakteru – metódy opakovanie, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické 

metódy – metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí. 

Budeme využívať i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, skupinovej 

práce, individuálnej práce. 

Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy oznamovacie, reproduktívne, 

problémové, tvorivé, brainstorming. 

Z iných metód použijeme aktívne poznávanie a bádanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračné 

metódy, projektovú metódu, pozorovanie, prácu s odborným textom, didaktické hry, samostatnú 

prácu, využívanie IKT, riešenie problémových úloh v skupine, výklad, diskusia a iné. Na 

prepojenie teórie s praxou využívame formu exkurzie. 
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Z foriem sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného a zmiešaného typu. 

 

5.UČEBNÉ ZDROJE 

 

 DAVID, R.: Politologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 

 ĎURAJKOVÁ, D. a kol.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava, SPN, 2011. 

 KICZKO, L a kol.: Slovník spoločenských vied. Bratislava, SPN, 1997. 

 KRSKOVÁ, A. – KRÁTKA, D.: Základy práva. Bratislava: SPN, 2008. 

 KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1994. 

 ŘÍČAN, P.: Psychologie. Praha: Portál, 2009. 

 NOVÁK, J. – ŠLOSÁR, R.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: SPN, 2008. 

 SOPÓCI, J. – BÚZIK, B.: Základy sociológie. Bratislava: SPN, 1995. 

 ŠLOSÁR, R. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: SPN, 1995. 

 TÓTH, R.: Základy politológie. Bratislava, SPN: 1994. 

 VOJČÍK, P.: Základy práva. Bratislava: Enigma, 2007. 

 

6. OBSAH  
 

4. ročník (2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín  / 4 hodiny týždenne, spolu 120 hodín ročne) 
 

1. Psychológia   7 hodín / 15 hodín   

2. Sociológia     8 hodín / 15 hodín 

3. Právo    15 hodín / 30 hodín 

4. Politológia   15 hodín / 30 hodín 

5. Ekonómia a ekonomika 15 hodín / 30 hodín 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

4. Ročník (2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín  / 4 hodiny týždenne, spolu 120 hodín ročne) 
 

1. Psychológia (7 hodín / 15 hodín) 

Obsahový štandard: 
Podstata ľudskej psychiky - psychika, vnímanie, pozorovanie, pamäť, myslenie, emócie. 

Osobnosť človeka - osobnosť, temperament, schopnosti, motívy a postoje, učenie. Psychológia 

v každodennom žitove - duševná hygiena, zdravie a stres, poradenstvo. 

Psychológia, psychika, vedomie, preţívanie, správanie, psychické procesy a vlastnosti, osobnosť, 

temperament, charakter, schopnosti, inteligencia, nadanie, hodnoty, normy, postoje, typológia 

osobnosti, psychohygiena. 

Výkonový štandard: 
Psychológia  

- vysvetliť s pouţitím odbornej literatúry, čím sa psychológia zaoberá  
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- uviesť príklady ţivotných situácii, v ktorých moţno vyuţiť psychologické poznatky  

- na príkladoch rozlíšiť základné psychologické disciplíny  

1 - na konkrétnych príkladoch porovnať základné psychologické smery (behaviorizmus, 

psychoanalýza, kognitívna psychológia, humanistická psychológia)  

 

Psychika a psychické procesy  

- vysvetliť vzťah medzi telesnou a duševnou stránkou človeka  

- vysvetliť pojem psychiky  

- na príkladoch rozlíšiť psychické procesy  

- porovnať vnem a predstavu  

- na konkrétnych prípadoch ilustrovať, čo je afekt, nálada, strach, tréma a zlosť  

- uvedomiť si a na príkladoch popísať, ako sa psychické procesy  

prejavujú v správaní, komunikácii medzi ľuďmi  

- rozlíšiť tri skupiny psychických javov (procesy, stavy , vlastnosti)  

 

Človek ako osobnosť  

- vysvetliť príčiny individuálnych rozdielov medzi ľuďmi  

- na príkladoch rozpoznať prejavy ľudí rôzneho temperamentu  

- rozlišovať typológiu osobnosti Hyppokrata a Junga  

- porovnať, čo je to charakter a povaha  

- uviesť význam a úlohu záujmov, hodnôt, noriem a postojov v ţivote človeka  

- na príkladoch rozlíšiť druhy učenia  

- rozlišovať medzi pojmami schopnosti, inteligencia, nadanie  

- aplikovať v živote primerané relaxačné cvičenia  

 

2. Sociológia ( 8 hodín / 15 hodín)  

Obsahový štandard: 
Proces socializácie - socializácia, sociálne vzťahy, sociálne skupiny, sociálne roly, sociálne 

pozície, medziľudská komunikácia. Sociálne procesy – rodina, škola, voľný čas. Funkcie rodiny, 

typy rodiny, rola žiaka, rola učiteľa, práva a povinnosti v škole, školská samospráva, záujmy, 

spoločenské organizácie a inštitúcie. Sociálne fenomény - normy správania, deviácie, sociálne 

problémy (kriminalita, extrémizmus). 

Sociológia, spoločnosť, jednotlivec, sociálne vzťahy, sociálna skupina, sociálna rola, sociálny 

status, sociálna zmena, deviácia, komunikácia, socializácia, výchova, sebavýchova, učenie, 

kontrola, sebapoznanie, sociálne správanie, kultúra, sociológia rodiny, verejná mienka, sociálna 

nerovnosť, komunita, organizácie, sociologický výskum. 

Výkonový štandard: 
Sociológia  

- vysvetliť úlohu a predmet sociológie v ţivote človeka  

- charakterizovať podstatu základných sociologických teórií  

- vymedziť účel a funkcie organizácie ( usporiadania ) spoločnosti  

- vymedziť pojem kultúra a uviesť základné prvky kultúry  

- posúdiť, ktoré spoločenské problémy v súčasnosti pramenia z odlišnosti kultúr  

- na príkladoch uviesť, ako môţe verejná mienka ovplyvniť riešenie problémov v spoločnosti  

- vymenovať kroky typického sociologického výskumu  

V spoločnosti nie si sám  

- charakterizovať spoločnosť ako zloţitý systém vzťahov jednotlivca a sociálnych skupín  
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- porovnať sociálny status ( pozíciu ), sociálnu rolu, deviáciu  

- vysvetliť, v čom spočíva pozitívum a nebezpečenstvo sociálnych deviácií pre spoločnosť  

- na príkladoch demonštrovať rozlíšenie druhov sociálnych skupín  

- na konkrétnych príkladoch vymedziť rôzne formy komunikácie  

- popísať problémy komunikácie ako moţné zdroje konfliktov  

- rozlíšiť pojmy evolúcia, revolúcia, pokrok, sloboda, modernizácia  

- uviesť zdroje sociálnych zmien a uviesť moţnosti ich odstránenia  

- rozpoznať prejavy extrémistického správania sa skupín  

- na základe historického poznania uviesť príklady priebehu sociálnych zmien v spoločnosti  

Socializácia osobnosti 

- vysvetliť proces socializácie jednotlivca  

- posúdiť funkcie rodiny a jej primárne postavenie v procese socializácie jednotlivca  

- zostaviť niekoľko typových modelov rodinnej výchovy  

- s vyuţitím faktografických údajov analyzovať súčasné problémy rodiny a určiť príčiny krízy v 

rodine  

- pochopiť význam sociálnej kontroly a sebakontroly  

- vysvetliť, čo je sociálna interakcia v skupinách  

- porovnať pojmy organizácia a komunita  

- na základe faktografických údajov zhodnotiť ţivotnú úroveň obyvateľstva v Slovenskej 

republiky a zostaviť jej jednotlivé úrovňové hranice  

 

3. Právo (15 hodín / 30 hodín) 

Obsahový štandard: 
Právo – normy, morálka právo. Právo v každodennom živote – právna spôsobilosť, právny 

systém, odvetvia práva, občianske právo (spôsobilosť na právne úkony, práva spotrebiteľa), 

rodinné právo (podmienky uzavretia manželstva), trestné právo. 

Orgány ochrany práva – advokácia, prokuratúra, notariáty. 

Právo, normy, právny systém, orgány na ochranu právnej kultúry, odvetvia práva - základy 

štátneho práva, rodinného práva, občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva, 

trestného práva, legislatívny proces, aplikácia práva, náprava práva, sloboda, demokracia, voľby, 

volebné systémy, volebné právo, suverenita, pluralizmus, právny štát.  

 

Výkonový štandard: 

Ľudské práva a základné slobody  

- rozlíšiť pojmy ľudské práva a občianske práva, pracovať s Ústavou SR a v nej rozlišovať 

členenie ľudských práv  

- určiť tri generácie ľudských práv a vedieť zdôvodniť zaradenie jednotlivých ľudských práv do 

generácií  

- poznať svoje práva z dokumentu Dohovor o právach dieťaťa 

- pracovať s dokumentmi Všeobecná deklarácia ľudských práv a Európsky dohovor o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, porovnať formu zakotvenia práv  

- prezentovať vlastný názor na riešenie rôznych prípadov porušovania ľudských práv  

- uviesť, ktoré orgány OSN, Rady Európy a Európskej únie sa zaoberajú ochranou ľudských práv  

Právny systém a zákonnosť  

- vysvetliť pojmy hodnota, norma, právna norma, právny systém, právna sila  

- pracovať s dokumentmi právnej povahy a rozlíšiť medzi nimi právne normy rôznej právnej sily  

- vysvetliť rozdiel medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom  
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- porovnať jednotlivé etapy legislatívneho procesu  

- uviesť, ako sa jednotlivec môţe podieľať na tvorbe práva  

- uviesť, aké sú garancie ochrany práva  

- na príkladoch zo ţivota uviesť mieru právomocí polície, advokácie, notárov, súdov  

- popísať štruktúru súdov  

- na základe kompetencií Ústavného súdu určiť postavenie tohto orgánu v SR  

- zdôvodniť potrebu práva v spoločnosti  

Odvetvia slovenského právneho poriadku  

- porovnať etapy ústavného vývoja u nás  

- pracovať s Ústavou SR a poznať jej vnútorné členenie  

- vybrať z II. hlavy Ústavy SR tie práva, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú a analyzovať ich  

- zostaviť vlastnú listinu práv a slobôd  

- rozlíšiť v 4 kompetenciách právomoci najvyšších štátnych orgánov  

- vymedziť predmet občianskeho práva  

- rozlíšiť pojmy právna spôsobilosť (subjektivita) a spôsobilosť na právne úkony; uviesť kedy 

vznikajú a ako zanikajú  

- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, ktoré osobné práva občanov chráni občianske právo  

- uviesť základné druhy sankcií v občianskom práve  

- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, kedy ide o subjektívnu zodpovednosť a kedy ide o 

objektívnu zodpovednosť  

- uviesť príklady, akým spôsobom moţno nadobudnúť vlastníctvo  

- uviesť spôsoby dedenia v občianskom práve a podmienky vydedenia  

- analýzou rôznych zmlúv rozlíšiť kúpnu zmluvu, záloţnú zmluvu, zmluvu o dielo, nájomnú 

zmluvu a poistné zmluvy a uviesť, aké konkrétne záväzky z nich vyplývajú  

- zostaviť jednoduchú zmluvu  

- vymedziť predmet rodinného práva  

- vysvetliť, v čom spočíva právny význam manţelstva a rodiny  

- vymenovať 4 zásady rodinného práva  

- rozlíšiť dve formy uzavretia manţelstva  

- analyzovať ţiadosť o uzavretie manţelstva a z nej uviesť podmienky pre vznik manţelstva  

- objasniť svoje individuálne práva a z nich odvodiť práva a povinnosti rodičov voči deťom  

a naopak  

- porovnať formy náhradnej rodinnej výchovy  

- na konkrétnych príkladoch posúdiť, či je moţné uzavrieť manţelstvo alebo nie, prípadne za 

akých podmienok  

- na konkrétnych príkladoch posúdiť, aké práva a povinnosti dieťaťa resp. rodičov boli porušené  

- vymedziť, čo je predmetom pracovného práva  

- uviesť, ktorými spôsobmi vzniká pracovný pomer  

- pomocou príkladov z praxe rozlíšiť jednotlivé druhy pracovných pomerov  

- analyzovať pracovnú zmluvu a z nej uviesť, aké náleţitosti musí obsahovať  

- na konkrétnych prípadoch posúdiť, či nedošlo k porušeniu práv a povinností zamestnancov a 

zamestnávateľov  

- na príkladoch vysvetliť, prečo došlo k rozviazaniu pracovného pomeru  

- vymenovať spôsoby rozviazania pracovného pomeru  

- zdôvodniť, prečo štát stanovuje dĺţku pracovného času, dovolenku, pracovné podmienky 

mladistvých a ţien  

- vymedziť predmet trestného práva  
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- definovať, čo naše trestné právo povaţuje za trestné (trestný čin, pokus o trestný čin, 

spolupáchateľstvo, príprava trestného činu)  

- uviesť a porovnať príklady trestných činov a priestupkov  

- zdôvodniť, prečo je potrebné rozlišovať medzi účastníkmi trestného činu  

- vysvetliť, od kedy nadobúda občan trestnú zodpovednosť  

- uviesť druhy trestov  

- vymedziť predmet správneho práva  

- vysvetliť, čo je správny delikt a ktorý orgán verejnej správy ukladá sankcie  

- uviesť sankcie, ktoré sa uplatňujú pri postihovaní priestupkov  

- rozlišovať medzi orgánmi miestnej samosprávy  

Ochrana spotrebiteľa  

- objasniť potrebu ochrany spotrebiteľa  

- ako sa uplatňujú práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho  

- popísať postup a podmienky reklamácie tovaru  

- na ktoré štátne orgány a inštitúcie má spotrebiteľ právo obrátiť sa o pomoc  

 

4. Politológia (15 hodín / 30 hodín) 

Obsahový štandard: 
Štát, znaky štátu, funkcie štátu, štátna moc, štátne symboly, sústava štátnych orgánov, deľba 

moci, forma vlády , forma štátu, štátny režim, legislatívny proces, aplikácia práva, náprava práva, 

sloboda, demokracia, voľby, volebné systémy, volebné právo, suverenita, pluralizmus, právny 

štát, politický systém, ľudské práva a slobody, základné dokumenty k ochrane ľudských práv a 

slobôd, politológia, subjekty politického systému, politické strany, hnutia, nátlakové skupiny, 

zdruţenia, organizácie, liberalizmus, konzervativizmus, parlamentarizmus, tolerancia. 

Výkonový štandard: 

Právny štát - základ občianskej demokracie  

- z genézy vývoja ľudstva vysvetliť príčiny vzniku štátu  

- uviesť a vysvetliť znaky štátu  

- opísať štátne symboly SR  

- zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci v demokratických štátoch  

- analyzovať rozdiely medzi horizontálnym a vertikálnym členením štátnej moci  

- príkladmi uviesť a analyzovať parlamentnú, kabinetnú a prezidentskú formu vlády  

- vysvetliť základné rozdiely medzi unitárnym štátom, federáciou a konfederáciou  

- porovnať monarchiu a republiku  

- porovnať rôzne formy štátneho reţimu  

- charakterizovať právny štát a vysvetliť jeho znaky  

Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte  

- definovať pojem demokracia  

- vysvetliť základné princípy demokracie a ich vývoj  

- poznať podstatu priamej demokracie  

- porovnať dve formy priamej demokracie referendum a plebiscit  

- zhodnotiť výhody a nevýhody priamej a nepriamej (zastupiteľskej) demokracie  

- vysvetliť princípy volebného práva SR(všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajné hlasovanie)  

- porovnať volebné systémy  

- zhodnotiť výhody a nevýhody volebných systémov  

- objasniť funkciu volieb v demokratických štátoch  
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- pochopiť rozdiely medzi parlamentnými, prezidentskými, komunálnymi voľbami a voľbami do 

vyšších územných celkov  

 

Politický systém a politický pluralizmus  

- vysvetliť pojem politický systém  

- vymenovať zloţky politického systému a ich zámer  

- pomenovať konkrétne ekonomické a neekonomické nátlakové skupiny  

- vysvetliť na konkrétnych príkladoch, aké prostriedky pouţívajú nátlakové skupiny na presadenie 

svojich poţiadaviek  

- zdôvodniť, prečo sú politické strany a hnutia najdôleţitejšie subjekty politického systému  

- rozlíšiť politické strany podľa politickej orientácie  

 

Národ a menšiny v politike  

- aké je národnostné zloženie SR  

- zdôvodniť potrebu ochrany národnostných, etnických, jazykových, náboženských menšín  

 

5. Ekonómia a ekonomika (15 hodín / 30 hodín) 

Obsahový štandard: 
Problém vzácnosti, základné ekonomické otázky, príkazová ekonomika, trhová ekonomika, 

národná ekonomika.  

Potreby, statky, výroba, výrobné faktory - práca, prírodné zdroje, kapitál, výrobok, sluţby, tovar, 

spotreba, výmena, reprodukcia, dôchodky, národný dôchodok, mzda, renta, zisk, úrok, ekonómia, 

ekonomika, základné ekonomické otázky, teórie, trh, typy trhov, typy ekonomík, konkurencia, 

trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, cena, nezamestnanosť, podnik, formy podnikania, úver, 

investície, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita, peniaze, peňaţné ústavy, úrok, inflácia, 

produkt, bilancia, hospodárska politika štátu - fiškálna, monetárna, integrácia, Európska únia.  

Výkonový štandard: 

Vzťah ekonómie a ekonomiky  

- porovnať potreby a statky a uviesť na ne príklady  

- vymedziť vstupy a výstupy výroby  

- porovnať pojmy ekonómia a ekonomika  

- na príkladoch vysvetliť, ktoré problémy rieši mikroekonómia a ktoré makroekonómia  

- určiť rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou a uviesť príklady  

- vysvetliť, ako môţe vyuţiť poznatky z ekonómie vo svojom súkromnom ţivote  

- stručne charakterizovať vývoj ekonomického myslenia  

 charakterizovať dôchodky výrobných faktorov: mzda, renta, úrok, zisk  

- vysvetliť pojem kapitál a jeho význam z hľadiska rozvoja spoločnosti  

- vysvetliť príčiny a formy nezamestnanosti  

- analyzovať štatistické údaje a charakterizovať vývoj nezamestnanosti v SR  

- porovnať, ako sa riešia tri základné ekonomické otázky v rôznych typoch ekonomík  

- na príklade SR charakterizovať prechod z centrálne riadenej ekonomiky na zmiešanú (sociálno-

trhovú)  

Trh a trhový mechanizmus - na príkladoch rozlíšiť jednotlivé typy trhov a stručne ich 

charakterizovať  

- popísať správanie sa jednotlivých subjektov na trhu  

- objasniť princípy fungovania trhu na príkladoch vzťahu medzi dopytom, ponukou a cenou  

- vysvetliť úlohu konkurencie v trhovej ekonomike  
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- charakterizovať domácnosť ako subjekt trhu a na základe štatistických údajov posúdiť  

jej ţivotnú úroveň  

- analyzovať príčiny zlyhávania trhového mechanizmu a zdôvodniť potrebu zásahov štátu do 

ekonomiky  

Podnik a formy podnikania  

- vysvetliť, čo je podnik a podnikanie a čo je jeho zmyslom  

- uviesť základné právne normy pre oblasť podnikania v SR  

- rozlíšiť pojmy fyzická osoba, právnická osoba, právna subjektivita, ekonomická samostatnosť, 

obchodný register  

- charakterizovať ţivnosti a obchodné spoločnosti a vzájomne ich porovnať  

- na príkladoch uviesť, ako štát podporuje rozvoj podnikania v SR  

- na konkrétnych príkladoch uviesť formy privatizácie a reštitúcie v SR  

Peniaze a bankový systém v zmiešanej ekonomike  

- vysvetliť formy a funkcie peňazí v modernej zmiešanej ekonomike  

- na konkrétnych príkladoch určiť rôzne moţnosti pouţitia peňazí a posúdiť ich výhody  

a nevýhody  

- vysvetliť príčiny vzniku inflácie  

- na príkladoch určiť, aké dôsledky majú jednotlivé formy inflácie na vývoj ekonomiky  

vysvetliť rozdiel medzi valutou, devízou, šekom  

- charakterizovať vzťah subjektov dlţník – veriteľ a vysvetliť pojmy úver, úrok  

- určiť pozíciu centrálnej banky v bankovej sústave a jej hlavné úlohy  

- vysvetliť, aké bankové operácie vykonávajú obchodné banky a poisťovne  

- na príkladoch vysvetliť, ako moţno vyuţívať nástroje monetárnej politiky  

- zostaviť základnú tabuľku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu  

Národné a svetové hospodárstvo  

- uviesť najdôležitejšie ciele hospodárskej politiky štátu  

- vymenovať základné ukazovatele, ktorými sa meria výkonnosť ekonomiky  

- uviesť, ktoré ukazovatele najlepšie charakterizujú rozdiely medzi vyspelými a rozvojovými 

krajinami  

- vysvetliť úlohy a ciele Európskej únie 

- charakterizovať podstatu a formy ekonomickej integrácie 

- na príkladoch uviesť výhody a nevýhody vstupu SR do EÚ 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu seminár z občianskej náuky 

začlenené tieto prierezové témy:  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj -  cieľom bude rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať 

kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

Finančná gramotnosť  - u žiakov sa bude rozvíjať schopnosť ekonomicky a hospodársky myslieť.  
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – cieľom bude naučiť žiakov prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii.Výsledkom 

vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových 

situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, 

formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, 

podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane 

prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný 

výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať 

vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

Environmentálna výchova – cieľom bude  prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti 

vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život 

na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana života a zdravia – cieľom bude rozvíjanie poznatkov o situáciách vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáhať zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov sa bude  

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, 

rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

Multikultúrna výchova – Cieľom bude výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj 

poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti 

ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo 

vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci budú spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky 

a tradície ich predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné, aby dokázali s ich 

príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Mediálna výchova – Cieľom bude rozvíjanie schopností uplatňovať stratégie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a 

chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane 

využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-

vzdelávaciu a mravnú). Budú vedení ku schopnosti vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá 

na základe prijímaných informácií, schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť. 

Konkrétne prierezové témy:  

 

1, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
Cieľom bude rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať 

svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, 

agresivity, užívania návykových látok). 

► TC Psychológia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: duševná hygiena,  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/medialna_isced2.pdf
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zdravie a stres, psychologické poradenstvo, sebareflexia a duševné zdravie. 

► TC Sociológia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: socializácia, sociálne  

vzťahy, roly v sociálnych skupinách, poznanie svojich sociálnych zručností. 

► TC Právo  - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: základné ľudské práva –  

ich zmysel a systém ochrany. 

 

2, TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
Cieľom bude naučiť žiakov prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológii.Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným 

spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť 

základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, 

využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy 

informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, 

názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné 

stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na 

prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

► TC Politológia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: IKT prezentácia  

z oblasti politických systémov. 

 

3, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
Cieľom bude  prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a 

chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu. 

► TC Ekonomika a ekonómia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: negatívne 

externality v hospodárstve regiónu a štátu a ich riešenia.  

 

4, OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
– cieľom bude rozvíjanie poznatkov o situáciách vzniknutých vplyvom priemyselných a 

ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými kata-strofami. 

Zároveň napomáhať zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pô-sobením cudzej 

moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov sa bude  formovať vzťah k problematike 

ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, roz-vinúť morálne vlastnosti 

žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. 

► TC Právo - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: právne garancie na ochranu zdravia 

občanov.  

 

5, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
 Cieľom bude výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných 

tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej 

reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej 

odlišnosti. Žiaci budú spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich 

predstaviteľov, rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné, aby dokázali s ich príslušníkmi 

konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

► TC Sociológia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: typy sociálnych skupín,  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/prierezove_temy/multikulturna_vychova_isced2.pdf
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sociálne vzťahy, tolerancia iných sociálnych skupín, nacionalizmus a jeho  

vyplyv na jedinca.  

Cieľom bude rozvíjanie schopností uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a 

ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich 

produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú). 

Budú vedení ku schopnosti vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

informácií, schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť. 

► TC Ekonomika a ekonómia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: reklama  

ako marketingový nástroj, vplyv klamlivej reklamy.   

► TC Psychológia - žiak bude rozvíjať kompetencie v oblastiach: vplyv médií na formo-vanie 

jedinca a sociálnych skupín.   

 

Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú v predmetoch: 

Dejepis   
– Fenomény antického sveta  – 1. ročník (politický systém v Aténach a Sparte, myslenie 

antického človeka, počiatky kresťanstva) 

– Fenomény stredovekého sveta – 1. ročník (myslenie stredovekého človeka, vzťah islamu 

a kresťanstva) 

– Fenomény novovekého sveta – 1. ročník (novoveké myslenie a kultúra) 

– Zrod modernej doby a nacionalizmus – 2. ročník (politické ideológie v 19. storočí, 

medzinárodné politické kongresy v 19. storočí) 

– Integrácia Európy – 3. ročník (politická a ekonomická integrácia Európy) 

Matematika  
– Logika, dôvodenie, dôkazy – 1. ročník (výroková logika) 

–  Logika, dôvodenie, dôkazy – 2. ročník (základy usudzovania, dôkazy, typy dôkazov)  

Fyzika  
– Pozorovanie, merania, experiment – 1. ročník (základy metodológie fyziky) 

Geografia  
– Ekonomika a obchod v regiónoch Európy – 2. ročník (jednotlivé ekonomiky v Európe 

a integrácia Európy) 

– Ekonomika a obchod v mimoeurópskych regiónoch – 2. ročník (charakteristika 

a štruktúra ekonomík vo svete) 

– Ekonomika a obchod na Slovensku – 3. ročník (charakteristika a štruktúra slovenskej 

ekonomiky) 

Informatika  
– Informácia okolo nás – 1. ročník (práca s programami Word, Excel, PowerPoint) 

Slovenský jazyk a literatúra  
– Existencializmus – 4. ročník (charakter existencializmu v literatúre a jeho predstavitelia) 

– Postmoderna – 4. ročník (charakter postmoderny v literatúre a jeho predstavitelia) 
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8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Pri klasifikácii výsledkov v predmete seminár z občiankej náuky sa hodnotí v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami: 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované 

rozumové a motorické činnosti, 

- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov 

a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote, 

-  schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach, 

-  aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

-  výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

-  schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy, 

- kvalita výsledkov činností a schopnosť samostatnej práce, schopnosť učiť sa učiť 

a schopnosť spolupráce. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete seminár z občianskej náuky klasifikujú 

podľa kritérií uvedených v stupňoch 1 -5 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti presne a úplne a rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo aplikuje osvojené poznatky 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 

a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Grafický prejav je 

presný a estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. 

K požadovaným záležitostiam vie jasne a pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. 

Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi 

nimi. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 

nepresnosti, tie však vie s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 

podnetov učiteľa aplikuje osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 

úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným 

záležitostiam vie zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať 

samostatne aj v skupine. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 

poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených poznatkov a zručností pri 

riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa chýb. Závažnejšie nepresnosti a chyby dokáže 

s pomocou učiteľa korigovať. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú 

častejšie nedostatky, grafický prejav je menej estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej 

pohotovo zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pod dohľadom pedagóga 

samostatne pracovať. Má priemerne rozvinuté zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácii osvojených poznatkov 
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a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa dopúšťa závažných chýb. Jeho ústny 

a písomný prejav má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov 

jeho činnosti a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky, grafický prejav je menej 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. K požadovaným 

záležitostiam nevie pohotovo zaujať postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. Pri 

samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti spolupráce. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si požadované poznatky, fakty, definície 

a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní požadovaných 

intelektuálnych a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli 

chýbajúcim vedomostiam a zručnostiam. Jeho písomný a ústny prejav je nevyhovujúci. 

K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. 

Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do 

práce v skupine. 

 

Do hodnotenia predmetu seminár z občianskej náuky sa zahŕňa forma:    

h) písomná ( previerky, referáty, domáce úlohy), 

i) ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva), 

j) praktická ( projekty, prezentácie, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych úloh) ,      

k) tvorivá ( SOČ, olympiády, zapojenie do súťaží). 

 

Návrh kritérií na hodnotenie projektov žiakov 

Žiak vie: 
- Vysvetliť riešenie problému     5 bodov 

- Vymenovať zdroje a pomôcky    2 body 

- Popísať postup pri riešení     2 body 

- Vysvetliť vzťahy medzi javmi    5 bodov 

- Komentovať dosiahnuté výsledky    5 bodov 

- Spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie  2 body 

- Sformulovať závery práce     5 bodov 

- Reagovať na otázky učiteľa a žiakov    5 bodov 

- Spracovať tému originálne     3 body 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritéria pre zvolený typ projektu. 

Učiteľ pri zadávaní úlohy kritéria hodnotenia projektu zverejní. 

Klasifikácia projektu sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:     

100 – 90%       výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

 

 

 

 

 



 

 660 

PSYCHOLÓGIA 
 

Názov predmetu PSYCHOLÓGIA 

Časový rozsah výučby 2 (4) hodiny týždenne, spolu 66 (132) vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Hurbanova 44, 010 01 Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP Gymnázia sv. Františka v Žiline   

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  gymnázium 

Ročník  III., IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Psychológia ako voliteľný maturitný predmet chce posilniť vzdelávanie o poznatky 

psychologickej vedy, jej humanizujúceho poslania pri vysvetľovaní príčin a dôsledkov ľudského 

snaženia a konania a poskytnúť informačný rámec o zákonitostiach a špecifikách psychiky 

človeka, o základných psychických dispozíciách, ich vplyve a pôsobení na poznanie seba samého 

a svojho miesta v sociálnych vzťahoch. Predmet poskytuje žiakom poznanie základných 

psychologických pojmov, kategórií a ich vzťahov, psychologickú interpretáciu podstaty 

prežívania a správania človeka z  pohľadu rôznych psychologických smerov a prúdov, 

samostatné uplatnenie osvojených poznatkov, postojov a morálnych hodnôt pri riešení situácií, 

ktoré prináša život (výchova, partnerské vzťahy, medzigeneračné vzťahy, profesionálna 

orientácia, zamestnanosť / nezamestnanosť, životný štýl a duševné zdravie...). Poznávanie 

duševného života človeka umožňuje žiakom orientovať sa v poznávaní seba a druhých, vo 

vedomom zdokonaľovaní komunikácie, medziľudských vzťahov a pri tvorbe vlastného životného 

štýlu. Interpretácia psychologických poznatkov uľahčuje sebapoznávanie, nabáda k sebakontrole, 

sebavzdelávaniu a  k záujmu o duševnú hygienu. Motivuje k starostlivosti o duševné zdravie 

a prispeje k príprave na vysokú školu a k budúcemu pracovnému zaradeniu. Poznávanie v 

predmete psychológia sa uskutočňuje za pomoci tradičných a moderných didaktických foriem, 

metód a prostriedkov, ktoré okrem názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov. Žiak 

sa učí zbierať a spracovávať informácie a rozvíja si schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať 

do praktického života. Obsah predmetu sa tiež odvíja od cieľových požiadaviek na vedomosti 

a zručnosti maturantov a je vymedzený pojmami, kategóriami, javmi a vzťahmi do troch 

tematických okruhov: všeobecná psychológia, psychológia osobnosti a čiastočne vývinová 

psychológia, sociálna psychológia.  
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2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 

1. Všeobecná psychológia 

Formovať ucelené poznatky v predmete psychológia so zameraním na všeobecnú psychológiu 

Kompetencie:  

 schopnosť porozumieť ľudskej psychike a vysvetliť podstatu psychických procesov, stavov 

a vlastností so zameraním na individuálne rozdiely medzi ľuďmi, 

 schopnosť interpretovať determináciu ľudskej psychiky v živote človeka,  

 schopnosť porozumieť základným psychologickým metódam, ich vyhodnoteniu a aplikácii,  

 schopnosť porozumieť rôznym psychologickým smerom a ich metódam, 

 schopnosť prakticky využiť psychologické poznatky všeobecnej psychológie vo svojom 

živote ako aj v medziľudských vzťahoch,  

 schopnosť vyhľadávať informácie z predmetu všeobecnej psychológia v literatúre 

a informačných médiách a naučiť sa pracovať s informáciami, 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného psychologického textu, 

 schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko, 

 schopnosť samostatne, slobodne a zodpovedne sa rozhodovať (na základe získaných 

poznatkov v predmete) o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

2. Psychológia osobnosti 

Formovať ucelené poznatky v predmete psychológia so zameraním na psychológiu osobnosti. 

Kompetencie:  

 schopnosť vnímať osobnosť človeka so zameraním na individuálne rozdiely na základe 

psychických vlastností, stavov a procesov,  

 schopnosť porozumieť pohľadom rôznych psychologických smerov na osobnosť človeka, 

 schopnosť posúdiť znaky zrelej osobnosti, 

 schopnosť posúdiť a riešiť náročné životné situácie, 

  schopnosť vyhľadávať informácie z predmetu psychológia osobnosti v literatúre 

a informačných médiách a naučiť sa pracovať s informáciami, 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného psychologického textu, 

 schopnosť prakticky využiť psychologické poznatky z psychológie osobnosti vo svojom 

živote ako aj v medziľudských vzťahoch, 

 schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko, 

 schopnosť samostatne, slobodne a zodpovedne sa rozhodovať (na základe získaných 

poznatkov v predmete) o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

3. Sociálna psychológia  

Formovať ucelené poznatky v predmete psychológia so zameraním na sociálnu psychológiu. 

Kompetencie:  

 schopnosť vnímať človeka ako súčasť rôznych sociálnych skupín,  

 schopnosť posúdiť základné znaky a normy sociálnej skupiny a ich vplyv na utváranie 

individuality osobnosti, 

 schopnosť posúdiť rodinu ako primárnu skupinu spoločnosti, 

 schopnosť interpretovať vytváranie a zmenu postojov, 

 schopnosť prakticky využiť psychologické poznatky zo sociálnej psychológie,  
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 schopnosť vyhľadávať informácie z predmetu sociálna psychológia v literatúre 

a informačných médiách a naučiť sa pracovať s informáciami, 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného psychologického textu, 

 schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko, 

 schopnosť samostatne, slobodne a zodpovedne sa rozhodovať (na základe získaných 

poznatkov v predmete) o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a vzdelávacích postupov je učiteľmi uplatňovaný 

podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju 

všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. Preferovanými 

metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a uplatňovanie IKT v 

oblastiach školskej práce. Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a 

žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným 

poradcom, školským psychológom a príslušnými úradmi. Pozornosť bude venovaná zachovaniu 

ľudských práv žiaka (právo na vzdelanie, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, 

právo na slobodu myslenia). Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov 

zapojením do rôznych súťaží a olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Z hľadiska zlepšenia záujmu o štúdium psychológie a dosiahnutie cieľov a zručností budeme 

používať motivačné metódy ako rozhovor, rozprávanie, pozorovanie a pokus. Pri sprostredkovaní 

nových informácií budeme používať metódy expozičného charakteru - metódy utvárania nových 

vedomostí, metódy upevňovania vedomostí, tréningové hry, pri opakovaní metódy fixačného 

charakteru ako metódy opakovania, problémové otázky a pri spätnej väzbe  diagnostické metódy 

- metóda preverovania  a hodnotenia vedomostí a nadobudnutých zručností. Budeme využívať 

i metódy podľa spôsobu interakcie -  uplatnenie frontálnej metódy, individuálnej práce, práce vo 

dvojiciach a skupinovej práce. Pri rešpektovaní aktivít žiakov budú používané metódy 

oznamovacie, reproduktívne, problémové, tvorivé, brainstorming. Z iných metód sa bude 

používať vysvetľovanie, výklad, rozhovor, demonštračné metódy, projektová metóda, 

pozorovanie, práca s odborným textom, didaktické hry, samostatná práca, IKT metódy, riešenie 

problémových úloh v skupine s následnou diskusiou... Na prepojenie teórie s praxou využívame 

formu exkurzie. Z foriem vyučovacích hodín sa bude uplatňovať vyučovacia hodina základného a 

kombinovaného typu.  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

- Marián Košč: Základy psychológie (schválilo Ministerstvo školstva a vedy SR dňa 17. 8. 1994 

pod číslom 4343/94-212). Bratislava: SPN 1994. ISBN 80-08-02409-7 

- Anna Okruhlicová, Miron Zelina: Základy psychológie pre stredné školy (schválilo 

Ministerstvo školstva a vedy SR dňa 7. 10. 1994 pod číslom 5215/1994-212). Bratislava: IMPRO 

1997. ISBN 80-85452-63-4 

- Odborná a populárna psychologická literatúra 
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- Odborné a populárne časopisy, napr. Psychológia 

- Výukové programy: Expoprogram 

- Psychologické dotazníky a testy 

- Internet 

 

6. Vzdelávací štandard 

 

 4. ROČNÍK  PSYCHOLÓGIA  - 66  (132) HODÍN 

 

Tematické celky: 

Všeobecná psychológia 22 +22hod.  

Psychológia osobnosti 22+22 hod. 

Sociálna psychológia 22 +22hod. 

 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy), ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s aplikáciou do praktického života. Žiak sa má 

naučiť prechádzať postupne od prezentovania vedomostnej úrovne ku schopnosti analyzovať 

a vysvetľovať situácie, riešiť situácie a problémy, až k analýze, interpretácii a aplikácii vlastných 

výrokov, postupov a riešení.  

 

1. Všeobecná psychológia (22+22 hodín) 

 

Obsahový štandard 
Predmet psychológie. Začlenenie psychológie do rámca vedeckých disciplín. Psychologické 

disciplíny. Psychológia ako veda a jej hranice. Psychika. Determinácia psychiky. Formy, obsahy 

duševného života (psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti). Metódy používané 

v psychológii (pozorovanie, rozhovor, experiment, testy, analýza dokumentov) a etika ich 

použitia. Psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, 

tvarová psychológia, kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia). 

Výkonový štandard 
Definovať a charakterizovať základné pojmy, kategórie a javy v predmete všeobecná 

psychológia. Charakterizovať psychologické disciplíny a ostatné vedy o človeku. Vysvetliť 

determinanty ľudskej psychiky. Porovnať prežívanie a správanie človeka. Definovať a popísať 

psychické procesy, stavy a vlastnosti (pociťovanie, vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť, 

myslenie, reč...). Popísať proces vnímania a schému vôľového konania. Posúdiť výrok „ najlepšie 

nápady prichádzajú ráno“. Vymenovať a vysvetlite použitie psychologických metód. Porovnať 

psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, tvarová 

psychológia, kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia).  

 

2. Psychológia osobnosti (22+22 hodín) 

 

Obsahový štandard 
Osobnosť - definícia. Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Štruktúra 

osobnosti. Črta a vlastnosť. Typológie osobnosti. Schopnosti. Inteligencia. Tvorivosť. Poruchy 
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intelektu. Charakter. Postoje. Potreby. Záujmy. Ašpirácie. Ciele. Sebauvedomenie. 

Sebahodnotenie. Sebaobraz. Sebaúcta. Svedomie. Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. Vývinové 

štádiá – detstvo, dospelosť, staroba. Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Náročné životné 

situácie. Problémy. Konflikty. Frustrácia. Stres. Zvládanie náročných životných situácií. Láska, 

strach, smútok, radosť, smiech, hnev, agresia v živote človeka. Neuróza. Depresia. Psychopatia. 

Vytváranie pozitívneho scenára života. Životný štýl. Psychohygiena. 

Výkonový štandard 
Definovať a charakterizovať základné pojmy, kategórie a javy v predmete psychológia osobnosti. 

Definovať osobnosť  a porovnať statické a dynamické vlastnosti osobnosti (temperament, 

schopnosti, charakter, motivácia). Popísať prežívanie a správanie človeka stresovej situácie. 

Charakterizovať záujmy človeka, reakcie na frustráciu. Vyjadriť vlastnými slovami typické 

vlastnosti obľúbeného literárneho hrdinu. Analyzovať emócie a city.  Zaradiť radosť do prejavov 

duševného života. Definovať psychické zdravie. Popísať nevyhnutné schopnosti pre svoju 

budúcu profesiu. Analyzovať režim dňa a životný štýl človeka. Na konkrétnom príklade popísať 

ako charakter a postoje ovplyvňujú správanie človeka. Podľa správania človeka posúdiť črty 

osobnosti. Analyzovať problém adaptácie na spoločenské normy. Porovnať faktory ľudského 

správania ohrozujúce ľudské zdravie dnes a v minulosti. Vytvoriť rady na odstránenie problémov 

s dochvíľnosťou. Vytvoriť návrh projektu „Ako znižovať trému u žiakov 1.ročníka gymnázia“ 

  

3. Sociálna psychológia (22+22 hodín) 

 

Obsahový štandard 
Predmet sociálnej psychológie. Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy správania. 

Sociálne učenie. Skupina. Klasifikácia skupiny. Sociálna rola. Sociálna status. Sociálna pozícia. 

Vodcovstvo a vedenia skupiny. Štýly vedenia skupiny. Skupina a dav. Sociálna identita. 

Medzietnické vzťahy. Tolerancia. Sociálna komunikácia. Asertivita. Afiliácia, samota, 

osamotenie. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie. 

Výkonový štandard 
Definovať a charakterizovať základné pojmy, kategórie a javy v predmete sociálna psychológia. 

Definovať predmet sociálnej psychológie, sociálnu skupinu, dav... Popísať prácu sociálneho 

psychológa, druhy štýlov vedenia skupiny, konflikt rol... Charakterizovať prosociálne správanie, 

neverbálnu a verbálnu komunikáciu. Vymenovať základné znaky sociálnej skupiny. Vymenovať 

sociálne normy. Vysvetliť pojem socializácia, masová komunikácia, afiliácia. Interpretovať, kedy 

a ako sa vytvárajú/menia postoje, význam normy pre sociálnu skupinu. Určiť znaky sociálnej 

skupiny. Vysvetliť sociálny status. Porovnať rodinu ako primárnu skupinu s ostatnými 

skupinami. Porovnať sociálna skupina a dav, sociálnu rolu a pozíciu. Vysvetliť rozdiel v pojmoch 

osobnosť – rola – identita. Rozdeliť skupiny podľa jednotlivých kritérií, charakterizovať všetky 

skupiny, ktorých je človek členom. Konkretizovať najprospešnejšie z desatora asertívnych práv 

pre konkrétneho žiaka. Konkretizovať pozitíva jednotlivých štýlov riadenia. Posúdiť a vysvetliť 

výrok Ľ. Štúra „Láska je veľkých činov zárod.“ Posúdiť ľubovoľnú vybranú ľudovú múdrosť.  

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom sú v rámci predmetu  psychológia začlenené prierezové 

témy a medzipredmetové vzťahy.  

 

V PREDMETE PSYCHOLÓGIA SA ROZVÍJAJÚ  PRIEREZOVÉ TÉMY:  
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
Environmentálna výchova má viesť žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Do vyučovania predmetu 

psychológie sú zahrnuté tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychika. Determinácia psychiky. Psychologické smery. 

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. 

Osobnosť a psychické zdravie. Náročné životné situácie. Stres. Zvládanie náročných životných 

situácií. Neuróza. Depresia. Životný štýl. Psychohygiena. 

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy správania. Sociálne učenie. Tolerancia. 

Agresia. Agresivita. Hostilita. Prosociálne správanie. 

Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie psychologického vedomia žiakov- zapájanie sa do 

programov v rámci školy (školský rozhlas, aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci ponúk 

prichádzajúcich na školu. 7.4. Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. 

Františka z Assisi - patróna ekológie / 10.10. Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň 

boja proti AIDS.  

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ    
Žiaci budú pracovať samostatne i v skupinách, aby sa tak naučili zaujať postoj a prezentovať svoj 

názor. Učiť sa vytvárať dobrú sociálnu klímu v triede a v škole. Do vyučovania predmetu 

psychológie sú zahrnuté tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychika. Formy, obsahy duševného života (psychické procesy, psychické stavy, psychické 

vlastnosti). Psychologické smery. 

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Typológie osobnosti. Sebauvedomenie. 

Sebahodnotenie. Sebaobraz, Sebaúcta. Svedomie. Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. Vývinové 

štádiá – detstvo, dospelosť, staroba. Osobnosť a psychické zdravie. Zvládanie náročných 

životných situácií. Vytváranie pozitívneho scenára života. Životný štýl. Psychohygiena. 

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Socializácia. Sociálne a iné normy správania. Sociálne učenie. Vodcovstvo a vedenia skupiny. 

Štýly vedenia skupiny. Skupina a dav. Sociálna identita. Medzietnické vzťahy. Tolerancia. 

Sociálna komunikácia. Asertivita. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne 

správanie. 

 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
Prierezová téma Finančná gramotnosť rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre 

orientáciu v súčasnom finančnom svete.  

Do vyučovania predmetu psychológie je FIG  zahrnutá v tematických celkoch: 

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Zrelosť osobnosti. Rodina. Náročné životné situácie. Stres. Zvládanie náročných životných 

situácií. Životný štýl.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
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Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy správania. Sociálne učenie. Prosociálne 

správanie. 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
U žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne 

dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať 

problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si 

časovo svoju vlastnú činnosť. Do vyučovania predmetu psychológie sú zahrnuté tematické 

celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Metódy používané v psychológii (pozorovanie, rozhovor, experiment, testy, analýza 

dokumentov) a etika ich použitia.  

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Typológie osobnosti.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Asertivita. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie. 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA  
Prierezová téma sa zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenskej republiky. Do vyučovania predmetu psychológie sú zahrnuté tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychika. Determinácia psychiky.  

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Sebauvedomenie. Sebahodnotenie. 

Sebaobraz. Rodina. Výchova. Vývinové štádiá – detstvo, dospelosť, staroba. Životný štýl.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Človek a skupina. Socializácia. Skupina. Tolerancia. Sociálna komunikácia.  

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
Umožňuje žiakom chápať rôznorodosť a odlišnosti ako jav pozitívny, nie ako zdroj možného 

konfliktu. Umožňuje im bližšie spoznávať spôsoby života jednotlivých krajín a kultúr, ich 

myslenie, komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, 

rešpektovať rozmanitosť kultúr, hodnotiť a posudzovať rozdiely medzi nimi ako obohatenie 

vlastnej krajiny a  kultúry. Ako organizátori celoslovenskej kampane Červené stužky, učíme 

žiakov solidarite s ľuďmi nakazenými HIV a chorými na AIDS. Nepriamo žiakov oboznamujeme 

so životom v krajinách tretieho sveta. Do vyučovania predmetu psychológie sú zahrnuté 

tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychika. Determinácia psychiky.  

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Vytváranie pozitívneho scenára života. 

Životný štýl.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Človek a skupina. Socializácia. Sociálne učenie. Skupina. Sociálna identita. Medzietnické 

vzťahy. Tolerancia. Sociálna komunikácia.  

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
Mediálna výchova má podporiť a rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov prostredníctvom 

nadobúdania a prehlbovania mediálnych kompetencií. Má viesť žiakov ku kompetentnému 
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zaobchádzaniu s médiami, ku kritickému  a aktívnemu využívaniu médií a ich produktov, 

k vytváraniu vlastných mediálnych produktov, ku schopnosti vyjadriť svoj vlastný mediálny 

zámer a ku schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, diskutovať a verejne vystupovať. 

Vedieť zaujať racionálny postoj k „novým“ médiám, poznať ich pozitíva i nebezpečenstvá. Do 

vyučovania predmetu psychológie sú zahrnuté tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, tvarová 

psychológia, kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia). 

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Náročné životné situácie. Problémy. Konflikty. 

Frustrácia. Stres. Zvládanie náročných životných situácií. Láska, strach, smútok, radosť, smiech, 

hnev, agresia v živote človeka. Neuróza. Depresia. Psychopatia.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Asertivita. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie. 

Tvorba mediálneho produktu v rámci dlhodobých programov zameraných na zvyšovanie 

psychologického vedomia ľudí - zapájanie sa do programov v rámci školy (školský rozhlas, 

aktivity v triedach, nástenky ...) a v rámci ponúk prichádzajúcich na školu. Osobitne si 

pripomíname dni: 7.4. Svetový deň zdravia / 4.10. Oslava dňa patróna školy - sv. Františka 

z Assisi / 10.10. Svetový deň duševného zdravia / 1.12. Svetový deň boja proti AIDS.  

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
Ochrana života a zdravia má integrovať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu 

vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Do 

vyučovania predmetu psychológie sú zahrnuté tematické celky: 

Tematický celok: Všeobecná psychológia  
Psychika. Determinácia psychiky.  

Tematický celok: Psychológia osobnosti  
Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Zvládanie náročných životných situácií. Životný štýl.  

Tematický celok: Sociálna psychológia 
Asertivita. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY SA ROZVÍJAJÚ V PREDMETOCH: 

 

OBČIANSKA NÁUKA  

3. ročník - Človek ako jedinec (Podstata ľudskej psychiky. Osobnosť človeka. Psychológia 

v každodennom živote.) 

3. ročník - Človek a spoločnosť (Proces socializácie. Sociálne procesy. Funkcie rodiny. Sociálne 

fenomény.) 

 

UMENIE A KULTÚRA 

1. ročník  - Životný štýl (Kultúra životného štýlu. Kultúra tela.) 

2. ročník - Estetické vnímanie (Estetické vnímanie. Estetický zážitok.) 

3. ročník - Médiá a kultúra (Informácie z médií. Morálne normy. Mediálny obraz.)  

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
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1. ročník - Veľkosť a otázky človeka (Tajomstvo človeka. Trojrozmernosť človeka, 

sebapoznanie, identita, zmysel života.) 

4. ročník - Človek - sociálna bytosť (Stvorenie človeka na Boží obraz. Človek ako muž a žena. 

Sexualita v živote človeka.) 

 

INFORMATIKA 

1.ročník - Prezentácia informácií (Aplikácie na tvorbu prezentácií - snímka, stránka, spôsoby 

tvorby prezentácií. Pravidlá prezentovania. Zásady tvorby prezentácie.) 

3.ročník - Internet - Služby internetu (Web - vyhľadávanie informácií.) 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
Pri klasifikácii výsledkov sa v predmete psychológia hodnotí v súlade s učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardami: 

 

- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

zákonitostí a vzťahov a teórií,  

- kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické 

zručností, 

- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky, 

- schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh,  

- presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

- schopnosť vyjadriť postoj a vlastné stanovisko k psychologickej problematike a schopnosť 

kooperatívne riešiť problémy, 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť, 

- schopnosť spolupráce. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete psychológia klasifikujú podľa kritérií 

Metodického pokynu č. 21/2011 v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník 

štúdia: 

 

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti, presne a úplne rozumie vzťahom medzi nimi. Pohotovo vykonáva 

požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy 

medzi psychologickými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa 

u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 

a výstižný. Grafický prejav je presný a estetický. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 

postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Vie 

jasne a pohotovo zaujať svoj postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať 

samostatne aj v skupine.  

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí ojedinelé medzery a rozumie vzťahom medzi 

nimi. Pri  vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností prejavuje 

nepresnosti, ktoré vie však s pomocou učiteľa korigovať. Samostatne alebo na základe menších 

podnetov učiteľa aplikuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, pri výklade 

a hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, 
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presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, len s menšími nepresnosťami. K požadovaným záležitostiam vie zaujať 

postoj a vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak je schopný pracovať samostatne aj v skupine.  

Stupňom 3 - dobrý chválitebný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí menšie medzery. Pri  vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených vedomosti 

a zručnosti pri riešení úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí sa dopúšťa chýb. 

V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite 

výsledkov a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky. Grafický prejav je menej 

estetický. K požadovaným záležitostiam vie menej zaujať pohotovo postoj a vyjadriť vlastné 

stanovisko. Žiak je schopný samostatne pracovať pod dohľadom učiteľa. Má priemerne rozvinuté 

zručnosti práce v skupine. 

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v presnosti a úplnosti požadovaných 

poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí závažné medzery. Pri  vykonávaní 

požadovaných intelektuálnych a motorických činností, ako aj pri aplikácií osvojených vedomosti 

a zručnosti pri riešení úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí sa dopúšťa závažných 

chýb. V ústnom a písomnom prejave má vážne nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

V kvalite výsledkov a v grafickom prejave sa objavujú častejšie nedostatky. Grafický prejav je 

menej estetický. Závažné nedostatky a chyby dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

K požadovaným záležitostiam nevie zaujať postoj a s problémami vyjadruje vlastné stanovisko. 

Pri samostatnom štúdiu má žiak vážne problémy. Nemá dostatočne rozvinuté zručnosti 

spolupráce.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si  požadované poznatky, fakty, pojmy, 

definície a zákonitosti neosvojil. Trvale má závažné nedostatky vo vykonávaní   intelektuálnych 

a motorických činností. Nie je schopný riešiť teoretické a praktické úlohy kvôli chýbajúcim 

vedomostiam a zručnostiam. Jeho ústny a písomný prejav je nevyhovujúci. K požadovaným 

záležitostiam nevie zaujať postoj a nie je schopný vyjadriť vlastné stanovisko. Žiak nie je 

schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa. Nezapája sa do práce 

v skupine. 

Do hodnotenia predmetu psychológia sa zahŕňa forma:    
 

■ písomná (previerky, referáty, domáce úlohy) 

■ ústna (kvalitatívne osvojenie vedomostí ale aj logické súvislosti a aplikácie, hodnotí sa aj 

priebežne z čiastkového učiva) 

■ praktická (projekty a prezentácie)   

■ tvorivá (SOČ a zapojenie do súťaží) 

 

Klasifikácia písomnej formy sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť takto:    
100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 

 

Hodnotenie referátov, projektov a prezentácií žiakov (50 bodov)   
(Učiteľ pred zadávaním témy zverejní kritéria hodnotení.) 
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A)  Odborná časť (30 bodov)  
■ prehľadné usporiadanie psychologického  dokumentačného materiálu 5 bodov 

■ úroveň, kvalita a originalita psychologického dokumentačného materiálu 5 bodov 

■ postup riešenia a primeranosť vlastných zistení 5 bodov 

■ úroveň spracovania návrhu riešenia na zlepšenie stavu 5 bodov 

■ odborný a tvorivý prístup 5 bodov 

■ estetická úroveň a originalita projektu a prezentácie 5 bodov 

■  

B) Slovný komentár (20 bodov)  
■ vecnosť slovného prejavu 5 bodov 

■ logický sled slovného prejavu 5 bodov 

■ úroveň odborných psychologických poznatkov a kultúra slovnej komunikácie 5 bodov 

■ dodržanie časového limitu slovného prejavu 5 bodov 

 

Klasifikácia referátov, projektov a prezentácií žiakov sa realizuje prepočtom na 

percentuálnu úspešnosť takto:    
100,00 – 90% výborný 

89,99 – 75%   chválitebný 

74,99 – 50%   dobrý 

49,99 – 30%  dostatočný 

29, 99 – 0%   nedostatočný 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY 
 

SEMINÁR Z KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA 

Časový rozsah výučby IV. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 58 vyučovacích hodín 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, 01001 

Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3A 

Názov ŠkVP ŠkVP 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J  gymnázium 

Ročník  IV. 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet katolícke 

náboženstvo má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia 

a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  

kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, 

ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život 

spoločnosti. Katolícke náboženstvo je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje 

žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov 

rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom 

pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 

Predmet  katolícke náboženstvo umožňuje žiakom:  

 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, 

 konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, 
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 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu,  

 formovať svedomie, 

 spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu, 

 uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj, 

 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie, 

 v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života, 

 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. 

 

V učebnom predmete katolícke náboženstvo by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné 

kompetencie: 

 

 Kompetencia učenia sa: 
– rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, 

– integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu 

k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied,  

– prejavovať ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote.  

 

Komunikačné schopnosti: 
– porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich s inými 

druhmi textov,  

– rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu a reflektovať rôznosť významov ich 

posolstva, 

– vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 

schopnosť neverbálnej komunikácie. 

 

Kompetencie na riešenie problémov: 
– rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej diskusii a 

kladením filozofických otázok,  

– hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov,  

– vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému 

prostrediu. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 
– uvedomiť si pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách, čo všetko so sebou prináša 

kooperatívny spôsob práce, 

– prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, 

ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného sebaobrazu. 

 

Občianske kompetencie: 
– budovať postoj tolerancie porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo 

zmýšľajúcich ľudí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev,  

– prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať nielen 

príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským postojom 

zasadili o ich nápravu, 

– dať do súvisu postoj zodpovednosti s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah ako aj 

vzťah k Božej autorite. 
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Pracovné kompetencie: 
– rozvíjať zdravý postoj k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti chápaním 

dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu. 

 

Kultúrne kompetencie: 
– porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry prostredníctvom prezentácie 

obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu,  

– integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom 

a súčasnom prejave. 

 

Existenciálne kompetencie: 
– prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po 

prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu, 

– spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený 

pre jeho transcendentnú hĺbku, 

spoznávať význam kresťanského pohľadu na hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  

pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera. 

 

3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v 

súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi 

uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek, možností žiakov a školy tak, aby smerovali k 

rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. 

Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia, obhajoba výstupov a 

uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. 

Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi 

výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom a príslušnými 

úradmi. 

Pozornosť bude venovaná zachovaniu ľudských práv žiaka ( právo na vzdelanie, právo na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, právo na slobodu myslenia). 

Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením 

do súťaží, olympiád. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA (METÓDY A FORMY) 

 

Metódy 

výklad, rozhovor, riadený rozhovor,  skupinová práca ( projekty ), práca s odbornou literatúrou 

a médiami, individuálna práca 

 

Formy 

• Výkladové formy: výklad, prednáška, opis, riadený rozhovor 

• Dialogické formy: rozhovor, beseda, diskusia, brainstorming, pojmová mapa, metóda šiestich 

mysliacich klobúkov, didaktické hry 

• Formy samostatnej práce žiakov: samoštúdium,  vzájomné konzultácie medzi žiakmi, práca 

s pracovným zošitom, práca s biblickým a iným textom, práca s obrazom, vyhľadávanie nových 
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informácii na internete a v odbornej literatúre, vypracovávanie projektov, písomné práce: riešenie 

testov 

 

5. UČEBNÉ ZDROJE 

 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva 

pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú Katolíckym pedagogickým a 

katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky 

spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú 

výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré 

považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície študentov a iné okolnosti.  

K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, 

Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy, populárne časopisy, internet. 

 

Seminár z náboženstva – tem. okruhy 
 

1.Biblické dejiny 

2. Liturgia 

3.Dejiny Cirkvi 

4. Sviatosti 

5. Cirkev a my 

6. Svetové náboženstva 

 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. Obsahový štandard vymedzuje 

základné učivo (predovšetkým pojmy) ktorému by mal žiak rozumieť a mal by ho byť schopný 

vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, zručnosti a 

aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje študentov.  

 

 

1. Biblické dejiny 
Časová dotácia 11 hodín 

Obsahový štandard 
Božie zjavenie, Tradícia a tradície, Magistérium, delenie Svätého písma, kánon, apokryf, výklad 

Svätého písma, aktualizácia Svätého písma, biblický apoštolát, Lectio divina, dokument II. 

vatikánskeho koncilu Dei Verbum. 

Výkonový štandard:  

 vysvetliť, že Sväté písmo je Božie slovo, ktoré je úzko späté s Tradíciou a  obe vyjadrujú Božie 

zjavenie, 

 vedieť použiť Sväté písmo v živote. 

 

2.Liturgia 
Časová dotácia 5 hodín 

Obsahový štandard 
Liturgické gestá, predmety. Liturgický rok, Liturgické slávenia, Časti sv. omše 

Výkonový štandard: 

- vedieť sláviť, učiť sa oddychovať, vážiť si a ďakovať za prijaté  dobrodenia 
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3.Dejiny Cirkvi  
Časová dotácia 11 hodín 

Obsahový štandard 
Začiatky Cirkvi, prenasledovanie, Milánsky edikt, Temné storočie,Križiacke výpravy, inkvizícia, 

východná a západná schizma, dejiny Cirkvi na Slovensku, komunizmus. 

Výkonový štandard:  

 osvojiť si poznatky z vybraných kapitol cirkevných dejín a zaujať stanovisko k problémovým 

historickým udalostiam. 

 

4. Sviatosti 
Časová dotácia 5 hodín 

Obsahový štandard 
Sviatosť, viditeľné znamenia, neviditeľná milosť, sviatostný znak, liturgia vysluhovania sviatosti, 

účinky sviatosti, krst, birmovanie, Eucharistia. 

Výkonový štandard:  

 oceniť sviatosti uvádzania do kresťanského života ako prostriedky Božej milosti a ako 

nevyhnutnú súčasť duchovného života kresťana.  

 

5.Cirkev a my 
Časová dotácia 14 hodín 

Obsahový štandard 
Náboženstvo, religionistika, náboženské prejavy, predsudok, tolerancia, fundamentalizmus. 

Monoteizmus, polyteizmus, panteizmus, kult, Boh, dobro, zlo, život po smrti v kresťanstve 

a iných náboženstvách, medzináboženský dialóg, sekta, znaky siekt, hnutie New Age. 

Výkonový štandard:  

 rozpoznať potrebu náboženstiev ako prejav spirituálneho rozmeru človeka. 

 na základe porovnania kresťanstva s inými svetovými náboženstvami oceniť poklad 

kresťanskej viery. 

 

6. Svetové náboženstva 
Časová dotácia  4 hodiny 

Obsahový štandard 
Náboženstvo, religionistika, náboženské prejavy, predsudok, tolerancia, fundamentalizmus. 

Monoteizmus, polyteizmus, panteizmus, kult, Boh, dobro, zlo, život po smrti v kresťanstve 

a iných náboženstvách, medzináboženský dialóg, sekta, znaky siekt, hnutie New Age. 

Výkonový štandard:  

 rozpoznať potrebu náboženstiev ako prejav spirituálneho rozmeru človeka. 

 na základe porovnania kresťanstva s inými svetovými náboženstvami oceniť poklad 

kresťanskej viery. 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

Prierezové témy 
- osobnostný a sociálny rozvoj: realizácia  s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách, aby si vyskúšali rôzne roly v tíme, rozvoj sociálnych 

zručností potrebných pre spoluprácu, schopnosť viesť dialóg, argumentovať 
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- tvorba projektu a prezentačné schopnosti: u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť 

definovať a analyzovať problém, nájsť a zadefinovať problém, prezentovať a obhájiť vlastný 

názor, vyriešiť problém a získať schopnosť naplánovať si časovo svoju vlastnú činnosť. 

- environmentálna výchova: formovať úctu k sebe, okoliu a životnému prostrediu 

 

Medzipredmetové vzťahy 
So vstupom Slovenska do Európskej únie je nutné viesť k zachovaniu svojej vlastnej 

kultúry a zároveň vo výchove sa zamerať aj na hodnoty iných kultúr a vzájomné chápanie. 

„Treba mať na zreteli, že kultúra je pre človeka a pre dozrievanie jeho ľudskej dôstojnosti, 

pričom je potrebné pamätať na transcendentný rozmer ľudského života.“ Iným všeobecným 

rozmerom je výchova ku kultúre pokoja, kde sa pokoj chápe ako ovocie spravodlivosti. Je 

potrebné živiť v srdciach žiakov chuť, aby oni boli tvorcami  pokoja, „pokoja, ktorý nie je len 

neprítomnosťou konfliktov, ale je pozitívnym, dynamickým procesom, ktorý vedie ku 

vzájomnému dialógu.“ Iným rozmerom výchovy v období globalizácie sa javí výchova k aktívnemu 

a zodpovednému spolužitiu, kde sú vzťahy násilia nahradené vzťahmi spolupráce vo vízii spoločného 

dobra. Všetky tieto hodnoty sa musia prejavovať pri vyučovaní každého predmetu.  

Slovenský jazyk a literatúra:  
– Slovenská stredoveká literatúra – 1. ročník 

– Staroslovienska literatúra a vzdelanosť – 1. ročník 

– Obdobie národného obrodenia – 1. ročník 

– Matičné obdobie – 2. ročník 

– Katolícka moderna – 3. ročník 

– Súčasná slovenská literatúra – problematika rodiny, výchovy detí, medziľudských vzťahov – 

4. ročník 

vo všetkých tematických celkoch od 1. – 4. ročník sa zdôrazňujú kresťanské hodnoty a princípy 

Cudzie jazyky: 
Základné modlitby i liturgické odpovede v cudzom jazyku – 1. – 4. ročník 

Multikulturálna spoločnosť – 4. ročník 

Dejepis: 
- Rímska ríša, počiatky kresťanstva – 1. ročník 

- Svetové náboženstvá (islam, budhizmus, konfucionizmus) – 1. ročník 

- Byzantská ríša – 1. ročník 

- Totalitné režimy – 3. ročník 

Občianska náuka: 
– Základy psychológie – 3. ročník 

– Základy ekonómie – 3. ročník 

– Základy práva – 3. ročník 

– Etické koncepty v dejinách filozofie - 4. ročník 

– Základy politológie – 3. ročník 

– Základy sociológie - 3. ročník 

– Stredoveká filozofia – Patristika – 4. ročník 

– Ateizmus v 19. storočí – 4. ročník 

Chémia: 
– Zdravý životný štýl – 3. ročník 

Umenie a kultúra: 
– Architektúra – základné druhy umenia – 2. ročník 
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– Kultúrna identita – 1. ročník  

– Exkurzia do Považskej galérie (podľa aktuálnej ponuky) – 1. – 4. ročník 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 
Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v katolíckom náboženstve sa hodnotí v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

- učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete 

- stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

- osvojenie potrebných vedomostí, skúseností a tvorivú aplikáciu 

- usilovnosť a vzťah žiaka  k činnostiam v edukačnom procese 

- schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce 

- pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať 

- osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa a učiť 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa kritérií 

uvedených v odsekoch 3 až 7 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené 

vo výkonovom štandarde. V činnosti je aktívny, naplno využíva svoje osobné predpoklady. 

Pri  riešení teoretických a praktických úloh preukazuje autentickosť, kreativitu  

a originalitu. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vie vyjadriť svoj vlastný 

názor. 

 

Stupňom 2- chválitebný  sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje  

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru 

autentickosti, kreativity a originality. Vie  zaujať postoj k požadovaným záležitostiam 

a vyjadriť svoj vlastný názor. 

 

Stupňom 3 – dobrý  sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny a málo využíva svoje 

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku 

mieru autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy dosahuje v dlhšom ako 

určenom čase a s výraznou pomocou učiteľa. Jeho príprava na vyučovanie má výrazné 

nedostatky. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje 

svoj vlastný názor. 

 

     Stupeň 4- dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 

     pasívny, nespolupracuje. pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje 

     autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené , 

     nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj  

 
 

 

 

 
 



 

 678 

VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA 
 

SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY 
 

Názov predmetu SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY 

Časový rozsah výučby IV. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

Ročník  IV. 

Škola (názov, adresa) Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova 44, Žilina 

Názov ŠVP ISCED 3 

Kód a názov odboru štúdia 7902  J Gymnázium, 7902 5 Gymnázium  

Názov ŠkVP ŠkVP 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet patrí do rovnomennej vzdelávacej oblasti UMENIE A KULTÚRA. Vyučuje sa v 1. – 4. 

ročníku vyššieho sekundárneho vzdelávania. Integrálne spája percepciu globálnych javov života 

s hlavnými umeleckými druhmi, so svetom kultúry a so životným štýlom. Vzdelávacia oblasť 

rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formuje ich vlastné názory a hodnotové 

postoje, povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíja ich vlastné kultúrno-historické vedomie, 

rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, rozvíja kultivovanú vizuálnu, 

sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.  

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne 

súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich úlohe vo svojom živote a 

v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje 

estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej 

činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 

Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa 

s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava 

vedomosti a rozvíja si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie 

o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve. Pohľad do chronológie 

dejín umenia, a to hlavne v priereze vyjadrovacích prostriedkov a postupov. Dôraz sa kladie na 

aktuálne formy umenia v súčasnom svete. Poznávanie estetických a kulturologických pojmov 

a názorov v paralele dejín umenia a kultúry, v záverečnej syntéze vedomosti a zručnosti 

maturanta gymnázia. Predmet smeruje od aktívnej estetickej činnosti žiakov a estetického 

vnímania, cez reflexiu zážitkov a pohľad do histórie umenia a kultúry, až po záverečné estetické 

a kulturologické zovšeobecnenia. 
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Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, 

k móde a k subkultúram, rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a  k iným 

súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu 

a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.  

Rozvíja sa poznanie žiaka o zákonitostiach etikety a schopnosť komunikovať na základe 

pravidiel etikety. 

Žiaci si osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s ich miestom v kultúre 

a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných 

kultúrnych procesov. 

Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využíva metóda kombinácie skúsenosti postavená na 

osobnom zážitku, cez reflexiu skúsenosti, aktívnu aplikácia poznatkov až po ďalší rozvoj v tejto 

oblasti. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 
 

Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho 

postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje aj na rozvoj 

psycho-motorických schopností žiaka, na jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov 

psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry súčasnosti 

a minulosti. 

Obsahový a výkonový štandard: 

Čiastkové ciele predmetu rozvíjajú kultúrnu gramotnosť žiaka: 

Rozvíjať kultúrnu identitu  žiaka. 

Rozvíjať rešpekt a toleranciu k inonárodným kultúram, ako aj schopnosti komunikovať  

      s príslušníkmi iných kultúr. 

Rozvíjať a prehlbovať chápanie významu estetických faktorov v živote človeka  

      a spoločnosti. 

Rozvíjať schopnosť rozlišovať umelecké atribúty a schopnosť reflexie vlastných estetických 

zážitkov. 

Rozvíjať schopnosť vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, médiá a trendy, ktoré  

      v kultúre a v umení existujú. 

Kultivovať vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, schopnosť kreatívneho 

vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom 

rôznych metód. 

Naučiť žiaka rozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. 

Naučiť pracovať s informáciami o umeleckých dielach a trendoch v rôznych národných 

kultúrach. 

Rozvíjať schopnosť žiaka komunikovať relevantne a kultúrne. 

Prehlbovať zodpovedné postoje a kritické myslenie o ponuke v kultúre. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je  žiak, ktorý:  

má povedomie vlastnej kultúrnej identity a rozvinuté vlastné kultúrno-historické vedomie, 

má rozvinutú kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 

získal schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom 

rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného 

slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií, 

využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 
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rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich úlohe v živote 

jednotlivca a spoločnosti, 

rozlišuje hlavné umelecké druhy, dokáže popísať svoje estetické zážitky z vnímania umel. diel, 

chápe význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, 

chápe význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre, 

chápe význam kultúrnych a umeleckých pamiatok, 

rozumie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,  

zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s kultúrou 

iných národov a regiónov,  

získava informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vie ich 

spracovať a kriticky vyhodnocovať, 

získava vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície, 

váži si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, 

rešpektuje a toleruje hodnoty iných kultúr, 

poznáva zákonitosti etikety, dokáže kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety, 

zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom, 

má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

3. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne 

kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretože žiak je komplexnou 

osobnosťou a nie je možné rozvíjať jednotlivé kompetencie izolovane, niektoré kompetencie sa 

rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, 

kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť ich života. 

Hlavný dôraz sa kladie na európsku kultúru, ale je nevyhnutné neustále dopĺňať obraz 

mimoeurópskymi kultúrami. 

Súhrn kompetencií, ktoré predmet umenie a kultúra rozvíja, pomáha formovať občiansku 

zodpovednosť žiaka. 

Pre efektívnejšie napĺňanie cieľov predmetu sa niektoré závažné témy cyklicky vracajú, avšak 

vždy v nových kontextoch a s ďalšou úrovňou zovšeobecnenia. 

Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie 

umenia, mimoumeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. Prostredníctvom 

zážitkových a skúsenostných metód vyučovania ( projekčné metódy, dramatická výchova, priama 

skúsenosť, exkurzie) sa snaží motivovať žiakov, rozvíjať a kultivovať ich osobnosť. Zámerom je, 

aby aktívna forma vnímania umeleckého diela smerovala k praktickej činnosti spojenej 

s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov, reči umenia, čím bude možné realizovať aktívnu 

estetickú výchovu. Spoločné témy, námety, procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích 

prostriedkoch budú obsahom interpretácie rôznych druhov umení ako realizácia polyestetickej 

výchovy. 

 

4. STRATÉGIE VYUČOVANIA ( METÓDY A FORMY) 

Formy a metódy vyučovania 
 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy ako je 

motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva), motivačný rozhovor 
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(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou 

ukážky ). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča 

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické 

systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor ( verbálna komunikácia formou otázok 

a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, 

rozhodovanie ), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, 

problém, téma). 

Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže). 

Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 

textových informácií , učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií),  samostatné učenie prostredníctvom informačnej 

a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia ( vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie problémového 

prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej 

predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné 

aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového 

vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania 

a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

domáce úlohy). 

Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu. Exkurziu volí učiteľ podľa 

podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov. 

 

Rozvíjanie komunikačné spôsobilosti žiakov 

 

Ústny prejav rozvíjať: 

- formou rozhovorov a diskusií na aktuálnu tému 

- formou interview   

        

Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného 

obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia, 

uskutočňuje sa osvojovanie nových poznatkov a postojov. Najvhodnejšie sú také autentické 

situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom živote. Autentickými situáciami na vyučovacích 

hodinách sú rozhovory  

o prečítaných textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci 

týchto situácií sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi 

účastníkmi komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi.  

Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, v ktorých jeden 

z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však dôležité 
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využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré ostatní účastníci komunikácie nepoznajú, 

a vyžadovať od nich autentické odpovede .  

Dôležitou podmienkou rečovej komunikácie, je vhodná motivácia. Podľa názoru 

psycholingvistiky najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať 

partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo 

znamenajú v jeho živote. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. 

 

Učebné techniky 
Zadanie úlohy, uvedenie žiakov do problematiky: sústredenie pozornosti žiakov na cieľ 

vyučovacej hodiny, navodenie situácie, otázky, upozornenie na text v učebnici, zvukovú 

nahrávku, obrázky, mapy atď. 

Organizačné techniky: štrukturácia vyučovacej hodiny alebo aktivity triedy. Sem sa zaraďuje aj 

organizácia disciplíny, vonkajšie usporiadanie triedy ( delenie žiakov na skupiny a pod. ) 

Vysvetlenie obsahu ( učiva ) vyučovacej hodiny. 

Demonštrácia rolovej hry: učiteľom, vopred pripravenými žiakmi, v učebnici atď., ktorú majú 

žiaci napodobňovať.  

Prezentácia zvukovej alebo obrazovej nahrávky,  a pod. 

Otázky – odpovede, prejav: aktivity vyžadujúce od žiakov okamžitú, pohotovú reakciu na otázky 

zvyčajne naučenými, očakávanými vetami a odpoveďami. Odporúča sa tu odlíšiť tieto otázky 

a reakcie od otázok zameraných na pravdepodobné , nepredvídané, voľné odpovede a reakcie 

žiakov. 

Opakovanie vrátane opakovania formou testu. 

Testovanie ako forma merania učebných výsledkov žiakov. 

Čiastočne riadené, resp. kontrolované techniky 

Brainstorming. 

Vyrozprávanie príbehov ( najmä žiakmi ) na základe vlastných skúseností. 

Otázky a odpovede, vyjadrenia: aktivity vyžadujúce promptné vyjadrenia, voľné odpovede 

žiakov (napríklad pri kladení otázok informujúci sa nevie, aké informácie má opýtaný). 

Reťazový dialóg, resp. rozvíjanie dialógu podľa obrazových ukážok, počúvania a pod. 

Ročníková minikonferencia na danú tému. 

Samostatné práce a projekty: 

získavanie materiálu a informácií, práca s informačnými zdrojmi ( literatúra, internet, 

kultúrne inštitúcie, regionálne zdroje, monografie a pod. 

spracovanie informácií 
      -     interpretácia získaných vedomostí 

vyvodzovanie záverov 
tímová práca – deľba práce a kooperácia 

prezentácia vlastnej práce, zdôvodnenie, diskusia  

 

5. UČEBNÉ ZDROJE  
Učebnice: 

1. BEŇADIKOVÁ, J. a kol.: Estetická výchova pre stredné školy. Bratislava SPN, 1992. ISBN 

80-08-01615-9. Schválilo MŠ SR pod č. 4985/1992-21 dňa 25.6.1992MISTRÍK, E.: Umenie 

a kultúra pre 1. ročník gymnázií + CD. Prievidza: EDUCO, 2009. ISBN 978-80-89431-03-8. 

Schválilo MŠ SR pod č. 200935225/36704-1:919 dňa 29.10.2009. 

2. MISTRÍK, E.: Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií + CD. Prievidza: EDUCO, 2009. 

ISBN 978-80-89431-04-5. Schválilo MŠ SR pod č. 2009-38989/43366-1:912 dňa 20.11.2009. 
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3. MISTRÍK, E., JANIKOVIČ, Z: Umenie a kultúra pre 3. ročník gymnázií. Prievidza: EDUCO, 

2012. ISBN 978-80-89431-31-1. Schválilo MŠ SR pod č. 2012-1573/14876:3-919 dňa 17.3.2012. 

4. Odborná literatúra: Dejiny umenia, Základy estetiky a etikety, časopisy, obrazový materiál, 

DVD, internet  

 

 6. OBSAH VZDELÁVANIA 
 

4. ROČNÍK ( 2 hodiny týždenne, 60 hodín ročne ) 

 

Obsahové zameranie: 
Zážitková a aktívna forma vnímania umeleckého diela spojená s praktickou činnosťou, zameraná 

na poznávanie a osvojovanie si vyjadrovacích prostriedkov umenia a kultúry. 

Umenie a jeho reč. Interpretácia umeleckých diel – kontinuita prepojenia rôznych umeleckých 

diel prostredníctvom spoločných tém, prvkov ... Rozvíjať reprodukčné a tvorivé zručnosti, 

estetické záujmy, potreby a návyky žiakov. Rozvíjať ich schopnosť orientovať sa v umeleckých 

hodnotách na základe zážitkov, skúseností a poznatkov. Výchova ku kultúrnemu povedomiu, 

uznávaniu všeobecne platných hodnôt.   

 

Tematické celky: 

1.   Svet kultúry 

2.   Kultúrne vrstvy 

3.   Kultúra ako ľudská aktivita  

4.   Prevádzka v kultúre ( organizácia umeleckého života na Slovensku) 

5.   Médiá, reklama, propaganda 

6.   Kultivované spoločenské správanie 

7.   Životný štýl 

8.   Kultúra odievania 

9.   Kultúra tela 

10. Zmysel športu 

11. Estetické vnímanie 

12. Svet umenia 

13. Vyjadrovacie prostriedky kultúry a umenia 

14. Umelecké dielo 

15. Negatívne javy v umení 

16. Analýza umeleckého diela 

17. Interpretácia umeleckého diela 

18. Umelecké druhy 

19. Predmetová krása, dizajn, kultúrne predmety 

20. Umelec v kultúre 

21. Tvorivé princípy a postupy v histórii umenia 

22. Veda, vedci, vedecká činnosť 

 

Obsah tematických celkov: 

 

1. Svet kultúry 

Kultúrna tradícia, tvorba kultúrnej tradície 
Časová dotácia: 1 hodina 
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Obsahový štandard: 

Historické pamiatky v regióne, produkty tradičných remesiel, zvyky, ľudové a regionálne 

umenie, významné osobnosti regiónu, kultúrne inštitúcie, zdroje informácií o pamiatkach, tvorba 

projektu, vlastná dokumentácia 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

opísať a priblížiť pamiatky v regióne, uchovávanie ľudových tradícií, skanzény 

prezentovať vnímanie krásy folklórnych tradícií 

priblížiť úlohu ľudového umenia v národnej kultúre 

aktualizovať pamiatky, zvyky, piesne a pod. 

prezentovať projekt o vybranom kultúrnom artefakte zo svojho regiónu 

 

1.2. Kultúrna identita, kultúrne povedomie a identita 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Národ, etnikum, štátny celok, mesto/ dedina, sociálna skupina; morálne normy, svetonázor... 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

zdôvodniť, čo považuje za prejav kultúrnej identity 

uvažovať, kde sa rodila naša kultúrna identita 

popísať „ typické“ slovenské vlastnosti  

 

1.3. Štruktúra kultúry 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Oblasti kultúry a formy ; hodnota kultúry v individuálnej a celospoločenskej rovine; kultúrne 

inštitúcie; ochrana kultúrneho dedičstva; kultúrne vrstvy – dominantná kultúra, alternatívna, 

konzervatívna, marginálna - subkultúry  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

definovať oblasti kultúry – umenie, jazyk, veda, šport, morálka, médiá.... 

rozlišovať tradičné, ľudové, regionálne a národné prvky v kultúre 

analyzovať a interpretovať kultúrny artefakt 

priblížiť kultúrne inštitúcie a spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva 

popísať charakteristické znaky rôznych subkultúr 

 

1.4. Funkcie kultúry a umenia 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Úžitková, estetická, znaková , umelecká, poznávacia, náučná, oddychová funkcia;  zrkadlo 

spoločnosti, komunikácia 

Výkonový štandard : 

Žiak vie: 

hľadať možné analógie vo vyjadrovacích prostriedkoch 

uvedomovať si možnosti synestetického  pôsobenia vyjadrovacích prostriedkov (farebnosť tónov 

ap.) 

rozvíjať vlastnú tvorivú činnosť 
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vyhľadávať príklady v ukážkach rôznych kultúr, historických období, umeleckých druhov  

 

1.5. Kultúrny šum. Vizuálne, zvukové, pohybové informácie a orientácia sa v nich 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Zvuková kulisa, šum prírody, hluk; „vizuálny smog“ – graficky dizajn, civilizácia, krása prírody; 

orientácia v priestore; projekty prostredia, ktoré neškodí človeku 

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

        -   naučiť sa obmedzovať presýtenosť vnemov 

        -   popísať škodlivé vplyvy civilizácie na organizmus človeka 

 

2. Kultúrne vrstvy 

2.1. Masová kultúra 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Diferencovanosť hodnôt a zážitkov; nadbiehanie masovému vkusu, dotieravosť; orientácia na 

masy a zisk  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:   

viesť žiakov k orientácii sa v ponuke médií   

analyzovať ponuku kultúrnych produktov 

rozlišovať kultúrne produkty vysokej a nízkej kultúry 

naučiť sa diferencovane pristupovať k masovej kultúre 

 

2.2. Populárna kultúra 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Rozdiely medzi populárnou a masovou kultúrou; dominantná kultúra strednej vrstvy; orientácia 

na konkrétne sociálne skupiny; prejavy vzdoru k spoločenskému životu a jeho kritika 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

diskutovať o trhu s kultúrou 

naučiť sa rozpoznávať brak a gýč v umení 

prezentovať vlastné postrehy a skúsenosti s negatívnymi javmi v umení 

 

2.3. Princípy populárnej kultúry, masová  kultúra, tzv. vysoká  a nízka kultúra 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Hlavné typy produktov populárnej a masovej kultúry, hodnoty kultúrnej tradície; práca 

s ukážkami artefaktov z rôznych druhov umenia a rôznych epoch 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               

porovnať artefakty z rôznych vrstiev kultúry  

zhodnotiť kultúrnu úroveň konkrétnych produktov 

vytvoriť si vlastný hodnotový systém         

 



 

 686 

2.4.Analýza a interpretácia produktov populárnej a masovej kultúry a tzv. vysokej kultúry 
Časová dotácia:1 hodina 

Obsahový štandard:  

Produkty kultúry; kultúrne vrstvy; kultúrny odpad; ciele; šírenie; kultúrne fenomény – tvorca/ 

autor, produkt, divák/ poslucháč/ čitateľ; kultúra a tvorca; politické, kultúrne a historické 

súvislosti a udalosti; diskusie o produktoch rôznych kultúrnych vrstiev; kultúra 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               

charakterizovať produkty kultúry 

priblížiť kultúrne fenomény – tvorca, produkt, prijímateľ 

rozpoznávať kultúrny odpad –gýč, brak, vulgárny humor ... 

 

2.5. Ľudové umenie 
Časová dotácia:1 hodina 

Obsahový štandard:  

Druhy ľudového umenia; spôsoby uchovávania pamiatok ľudového umenia a ľudových tradícii; 

úloha ľudového umenia v národnej kultúre 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:      

charakterizovať ľudové umenie a jeho druhy 

priblížiť konkrétne produkty a ľudové tradície 

 

3. Kultúra ako ľudská aktivita 

3.1. Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Oblasti kultúry a formy ; hodnota kultúry v individuálnej a celospoločenskej rovine; kultúrne 

inštitúcie; ochrana kultúrneho dedičstva 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

definovať oblasti kultúry – umenie, jazyk, veda, šport, morálka, médiá.... 

rozlišovať tradičné, ľudové, regionálne a národné prvky v kultúre 

analyzovať a interpretovať kultúrny artefakt 

 

3.2. Kultúra okolo nás  
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Masová kultúra, populárna kultúra, klasická kultúra, kultúrne tradície, národná kultúra,  

svetové kultúrne dedičstvo; zmena estetických noriem v historickom priereze  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:              

vysvetliť spoločenskú funkciu jednotlivých druhov umenia 

diskutovať o zmysle a význame vybraných artefaktov vo svojom živote 

 

3.3. Kultúrna zmena 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 
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Čo v kultúre zostáva a čo sa mení; kultúrna identita; subkultúry; kultúrny konflikt; globalizácia; 

multikulturalizmus  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

popísať svoju kultúrnu identitu 

vysvetliť vplyv iných kultúr na domácu kultúru 

popísať príčiny kultúrneho konfliktu 

charakterizovať tzv. „ pouličné umenie“ 

priradiť subkultúru k sociálnej vrstve 

opísať prelínanie národných, záujmových, sociálnych vplyvov na formovanie osobnosti 

euroobčana 

 

4. Prevádzka v kultúre 

4.6. Trh s umením a kultúrou 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Ekonomická hodnota umenia; mecenášstvo a sponzorstvo; inštitúcie na trhu s umením; formy 

prevádzky na trhu s kultúrou – výstavy, koncerty, diskusie, projekty, festivaly...; autorské práva; 

komerčné a mocenské využívanie umenia; umelecké dielo v reklame; umelecká korisť, vrátenie 

kultúrneho artefaktu  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

rozpoznávať hodnotu umeleckého diela 

porovnať spôsoby financovania v oblasti kultúry v minulosti a dnes 

prezentovať formy prevádzky na trhu s umením 

diskutovať o rozdieloch v postavení rôznych umelcov 

 

5.   Médiá, reklama, propaganda 

5.1. Médiá a kultúra 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Reklama a marketing; informácie z médií; morálne normy; bulvár, peniaze, sláva, celebrita; 

mediálny obraz 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

popísať fungovanie médií pri utváraní obrazu o svete 

rozpoznať lákavé audiovizuálne obrazy a informácie  

rozlišovať na základe hierarchie ľudských hodnôt 

 

5.2. Elektronické médiá 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Druhy médií; elektronické médiá; masové médiá; technické prostriedky; súčasné médiá a médiá 

v minulosti; pôsobenie médií, tvorba mediálnych produktov; kultúra a médiá; móda; propagácia a 

reklama  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               
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charakterizovať médium 

popísať jeho druhy a ich fungovanie 

priblížiť masové médiá v minulosti a v súčasnosti 

diskutovať o mediálnych produktoch 

rozpoznávať negatívne praktiky v reklame 

vytvoriť vlastný reklamný prostriedok  

 

5.3. Kultúrna komunikácia 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Spôsob komunikácie v médiách; negatívne javy v masmediálnej komunikácii; mediálne vzory; 

vplyv médií na mládež; spôsoby zneužívania internetu 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               

vyhodnotiť kultúrnosť komunikácie v masových médiách 

diskutovať o mediálnych vzoroch, najmä pre mládež 

priblížiť negatívne javy v styku s médiami 

 

5.5. Kultúra a technika  
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Ako fungujú masmédiá; tlačené médiá, periodická tlač, televízia, internet – žánre a formy; 

mediálny obraz; príjemca 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:                                                                                                  

priblížiť fungovanie médií – TV, periodická tlač, tlačené médiá, internet 

vyhodnotiť ich podiel na tvorbe mediálneho obrazu sveta okolo nás 

popísať možnosti príjemcu/ diváka na ovplyvňovanie diania v masmédiách 

 

 

6. Kultivované spoločenské správanie 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Etiketa a kultúrna komunikácia, človek medzi ľuďmi, charakteristický spôsob správania v danej 

epoche; štruktúra a funkcia komunikácie; makroprostredie a mikroprostredie človeka 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:        

vnímať krásu v spojení estetika – etika – ekológia 

charakterizovať rozdiely správania v historickom priereze 

aplikovať v každodennej praxi kultúrne správanie sa 

rozoznávať primeranosť a vhodnosť prejavu v rôznom prostredí 

prezentovať svoje názory a postrehy 

 

7. Životný štýl 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 
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Súčasti životného štýlu: potreby, postoje, činnosti, obliekanie, stravovanie, práca, voľný čas, 

denný režim 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:        

zostaviť vlastný režim dňa, týždňa 

demonštrovať štruktúru a funkciu voľného času a pracovného času 

priblížiť znaky životného štýlu známej osobnosti 

 

8.   Kultúra odievania 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Funkcie oblečenia; kultúra odievania v historickom priereze; móda  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

učiť sa vytvárať si vlastný hodnotový systém 

diskutovať o módnosti a reálnej funkčnosti oblečenia 

rozvíjať schopnosť selekcie a kompozície  

charakterizovať zmeny módy v historickom priereze 

uplatňovať súlad súčasnej módy s vlastnou individualitou  

 

9. Kultúra tela 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Jednota duševnej a telesnej krásy – kalokagatia ; história hygieny; vzťah k vlastnej telesnosti; 

prepojenie ľudskej psychiky a tela  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

nájsť vo svojom okolí argumenty v prospech zdravého spôsobu života 

popísať spôsoby starostlivosti ľudí o svoje telo v minulosti a dnes 

priblížiť rôzne koncepcie v postoji k vlastnému telu 

 

10. Šport 

10.1. Zmysel športu 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Úloha športu v živote človeka, potreba športovať 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

popísať zmysel športu v živote človeka 

pomenovať a vysvetliť klady a zápory športu 

 

10.2. Druhy športu a jeho história 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Druhy športu, história športu, Olympijské hry; kultúra v športe 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 
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vytvoriť mediálnu prezentáciu športového podujatia 

priblížiť význam športových podujatí dnes a v minulosti  

klasifikovať hlavné druhy športu   

 

11. Estetické vnímanie 
Časová dotácia:1  hodina 

Obsahový štandard: 

Chápanie a hodnotenie krásnych vecí, vkus, vkusový súd; kultúrna hodnota predmetov; dizajn  

výrobkov a ich funkcia; propagačný dizajn, psychológia pôsobenia reklamy na spotrebiteľa 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

vytvárať si vlastný hodnotový systém; dokáže aplikovať ho v každodennej praxi 

popísať stratégie reklamy v komerčnej sfére 

zhotoviť logo firmy, plagát, reklamný slogan na konkrétnu akciu 

 

12. Svet umenia 

12.1. Zmysel a funkcie umenia; využitie umenia 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Miesto umenia v živote človeka; prezentácia rôznych umeleckých artefaktov zo života; všednosť 

a slávnosť, modernosť a tradícia,  

svetské a sakrálne umenie ...        

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

          -   vnímať, prežívať a hodnotiť krásu v umení 

          -   orientovať sa na racionálne, emocionálne a duchovné hodnoty v umení 

 

12.2. Umenie, umelecký druh, žáner, škola, tradícia 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

 Definícia umenia, umeleckých druhov; vplyv kultúrnych a spoločenských zmien na striedanie 

smerov  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:             

používať terminológiu z oblasti umenia v individuálnom prejave 

prezentovať vplyv spoločenského života na tvorbu a zmeny estetických noriem 

 

13. Vyjadrovacie prostriedky kultúry a umenia 

13.1. Odlišnosť každodenných a umeleckých vyjadrovacích prostriedkov 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Prezentácia rôznych umeleckých artefaktov zo života; všednosť a slávnosť, modernosť a tradícia,  

svetské a sakrálne umenie ...        

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

          -   vnímať, prežívať a hodnotiť krásu v umení 

          -   orientovať sa na racionálne, emocionálne a duchovné hodnoty v umení 
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13.2. Vyjadrovacie prostriedky hlavných umeleckých druhov 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Rozdelenie a charakteristika  hlavných druhov umenia – výtvarné, slovesné, hudobné, tanečné, 

divadelné, filmové, architektúra  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:               

         -   rozoznávať konkrétne formy umeleckého prejavu, techniky, materiály 

         -   osvojiť si spoločné a rozdielne znaky umeleckých prejavov 

 

14. Umelecké dielo 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Dielo ako vyjadrenie umelca, hľadanie krásy, symbol, sprítomnenie boha; dielo na spoločenskú 

objednávku, pre potešenie; umelcov zámer; originalita; dielo bez aury; povaha súčasného umenia                                            

Výkonový štandard: 

Žiak vie:      

charakterizovať umelecké dielo 

analyzovať a interpretovať vybrané umelecké diela  

porovnávať európske, svetové a slovenské umenie 

vytvoriť projekt na prezentáciu umeleckých artefaktov 

 

15.  Analýza umeleckého diela 

 Základné zložky umeleckého diela, vyjadrovacie prostriedky 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Základné zložky umeleckého diela; vyjadrovacie prostriedky jednotlivých druhov umenia; 

spoločné a rozdielne znaky rôznych umeleckých prejavov 

Výkonový štandard:  

Žiak vie:              

popísať vyjadrovacie prostriedky jednotlivých druhov umenia 

priblížiť jednotlivé vrstvy umeleckého diela - materiálovú, tematickú, významovú 

      -     poukázať na prepojenie obsahu a formy umeleckého diela 

 

15.2. Obsah a forma, kompozičné postupy 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Jednota obsahu a formy; prierezové vyjadrovacie prostriedky v umeniach a ich elementy ( bod – 

čiara- plocha; hláska – slovo – veta; ...), kompozícia – symetria, rytmus, gradácia, kontrast, 

proporcia, miera, chaos, dôraz ...  

Výkonový štandard : 

Žiak vie: 

hľadať možné analógie vo vyjadrovacích prostriedkoch 

uvedomovať si možnosti synestetického  pôsobenia vyjadrovacích prostriedkov (farebnosť tónov 

ap.) 

rozvíjať vlastnú tvorivú činnosť 
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vyhľadávať príklady v ukážkach rôznych kultúr, historických období, umeleckých druhov  

 

16. Interpretácia umeleckého diela 
Časová dotácia: 

Obsahový štandard: 1 hodina 

Ako rozumieť umeniu; umelecké významy; vrstvy významov – doslovný, alegória, morálny, 

transcendentálny 

Výkonový štandard:  

Žiak vie:   

pomenovať vrstvy významov umeleckého diela  

vytvoriť systematickú interpretáciu obsahu vybraného umeleckého diela 

vyhľadať umelecké diela, ktoré ponúkajú podobné posolstvo 

 

17. Negatívne javy v umení 

17.1 Gýč – ilúzia šťastia  
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Vznik gýča; prejavy gýča; podoby gýča 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:      

charakterizovať gýč 

priblížiť prejavy a podoby gýča 

popísať škodlivé účinky gýča na estetické vnímanie  

vyhľadať a priblížiť prejavy gýča vo svojom okolí  

 

17.2. Zneužívanie umenia 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Manipulácia, komercializácia, kultúrny odpad, formalizmus, plagiátorstvo, brak, falzifikát 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

charakterizovať spôsoby zneužívania umenia 

analyzovať zneužívanie umenia na konkrétnych prípadoch 

 

18.  Hlavné umelecké druhy 

18.1.Výtvarné umenie 

18.1.1. Maliarstvo a grafika 
Časová dotácia: 1 hodina  

Obsahový štandard: 

Druhy maľby, maliarske materiály a techniky; spojenie s praktickou činnosťou 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:                        

poznávať a rozlišovať rôzne maliarske techniky 

vyjadriť svoj vzťah ku klasickému a modernému maliarstvu 

      -    používať maliarske techniky vo vlastných tvorivých aktivitách 
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18.1.2. Sochárstvo 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Základné členenie, sochárske materiály a techniky; spojenie s praktickou činnosťou  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:         

          -   osvojiť si základnú terminológiu, vedieť rozlišovať druhy a techniky sochárskej tvorby 

          -   rozvíjať výtvarné schopnosti a tvorivosť v praxi 

 

18.1.3. Úžitkové umenie 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Druhy podľa použitého materiálu; spojenie estetickej a úžitkovej funkcie predmetov; umelecké 

remeslá; priemyselný dizajn, vzťah techniky a umenia; kultúrna hodnota predmetov 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

vnímať a hodnotiť krásu predmetového sveta  

popísať rozdiely medzi remeslom, umeleckým remeslom a ľudovým remeslom 

      -    aplikovať estetický vkus, rozlišovať nevkus a gýč 

 

18.1.4. Fotografia, vývoj fotografickej techniky, druhy fotografie 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Stručné dejiny fotografie; osobnosti; odlišnosti s maliarstvom a grafikou; základné členenie 

fotografie; prezentácia vlastnej tvorby študentov  

Výkonový štandard:  

Žiak vie:              

          -    pochopiť význam fotografie v živote človeka 

          -    rozvíjať zručnosti a schopnosti v tejto reprodukčnej technike 

 

18.2. Architektúra - architektúra ako kolektívne umenie; sakrálne a svetské stavby,   

       urbanizmus 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Hlavné články v architektúre; používané materiály; historický vývin; vzťah architektúry a iných 

druhov výtvarného umenia; komplexnosť riešenia kultúrnej a bytovej 

zástavby, dopravy a zelene 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:              

      -     rozlišovať na základe hlavných článkov architektúry jej historický vývoj 

vnímať detail a celok 

priblížiť niektoré významné stavby v meste a okolí 

 

18.3. Divadelné umenie - kolektívna podstata divadelného umenia; vývoj divadelného  

       umenia v historickom priereze 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 
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Činitele podieľajúce sa na realizácii divadelného umenia; druhy javiskového umenia; počiatky 

divadelného umenia od najstarších čias až po súčasnosť; najznámejší autori; významné osobnosti 

slovenského divadla 

Výkonový štandard:  

Žiak vie: 

prezentovať poznatky o divadelnom umení 

priblížiť významné osobnosti slovenského divadelného umenia a jeho históriu 

rozvíjať schopnosť vnímať, prežívať a hodnotiť realizáciu divadelnej hry 

 

18.4. Hudobné umenie - prvky hudobnej reči, hudobné nástroje, hudobné žánre; dejinný  

       vývoj hudby; populárna hudba; hudba a tanec  
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Základné informácie z teórie hudby; členenie hudobných žánrov; od prvotných prejavov hudby 

až po súčasnosť; vývoj hudobných nástrojov a hudobných žánrov; 

vyzdvihnutie významných umeleckých osobností s prezentáciou ich tvorby 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               

vnímať a prežívať hudobné dielo 

prezentovať základné poznatky z hudobnej teórie 

            -    priblížiť formou prezentácie vrcholné diela hudobného umenia 

 

18.5. Literatúra - výrazové prostriedky slovesného umenia, druhy a žánre 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Využitie poznatkov z predmetu slovenský jazyk a literatúra  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:               

          -     priblížiť získané poznatky o literatúre 

          -     porovnať spoločné a rozdielne znaky rôznych umeleckých prejavov 

 

18.6. Film, televízia, video 
Časová dotácia:1 hodina 

Obsahový štandard: 

História filmovej techniky; vyjadrovacie prostriedky a špecifiká filmovej tvorby; druhy a žánre; 

režisérske a herecké osobnosti; filmové festivaly a ocenenia  

Výkonový štandard: 

Žiak vie:                

         -    prezentovať poznatky z histórie filmu  

         -    pochopiť schopnosť umenia pôsobiť na racionálnu a emocionálnu stránku osobnosti    

        

19. Predmetová krása, dizajn, kultúrne predmety 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Hlavné druhy umeleckých remesiel; vzťah ostatných druhov umenia k remeslu; tvorba a remeslo; 

ľudové remeslá; dizajn 

Výkonový štandard: 
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Žiak vie:   

porovnať remeslo, umelecké remeslo, ľudové remeslo 

charakterizovať priemyselný dizajn 

priblížiť všetky zložky, ktoré musí ovládať dobrý dizajnér 

 

20. Umelec v kultúre 
Časová dotácia: 2 hodiny 

Obsahový štandard: 

Umelci – umelecká tvorba, osobné spomienky a životopisy umelcov; umelecké dielo - prínos 

umenia pre človeka, umenie pre umenie, umenie a biznis 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

diskutovať o ľuďoch z umenia, o práci a potrebe umelcov 

spracovať životný príbeh známeho umelca 

vyhľadať umelcov a umelecké ambície vo svojom okolí 

definovať rozdiely v prístupe k tvorbe umeleckého diela (potreba, biznis, umenie   

            pre umenie)   

prezentovať príbehy o vzniku umeleckého diela 

 

21. Tvorivé princípy a postupy v histórii umenia 

21.1. Periodizácia dejín umenia 

22.2. Praveké umenie 

22.3. Staroveké kultúry 

22.4. Stredoveké umenie a slohy 

22.5. Umenie novoveku a jeho slohy 

22.6. Umelecké smery 19. storočia 

22.7. Vplyv svetovej moderny na slovenské umenie 

22.8. Umelecké smery začiatku 20. storočia - avantgardy 

22.9. Povojnové a súčasné umenie 

22.10. Socialistický realizmus 

22.11. Realistická línia v súčasnom umení 

22.12. Abstraktné umenie 20. storočia 
Časová dotácia: 10 hodín 

Obsahový štandard: 

Základné chronologické členenie dejín umenia. 

Umenie paleolitu, neolitu a doby kovovej; maľba, keramika, sochárstvo, architektúra, úžitkové 

predmety. 

Egyptské umenie; umenie Mezopotámie; egejské a grécke umenie; etruské a rímske umenie. 

Byzantské umenie; umenie Veľkej Moravy; románsky sloh, gotický sloh. 

Humanizmus a renesancia; barokové a rokokové umenie; klasicizmus. 

Základná charakteristika obdobia; romantizmus; realizmus; svet umenia na prelome storočí – 

umelecká moderna; secesia a umelecké remeslá; impresionizmus; znaky; významní 

predstavitelia. 

Formovanie slovenského moderného umenia; vzťahy medzi slovenským a európskym kultúrnym 

vývojom; významní autori a umelecké diela tohto obdobia. 

Umenie a kultúra 1. polovice 20. storočia – kubizmus, fauvizmus, expresionizmus, futurizmus, 

funkcionalizmus, dadaizmus, surrealizmus. 
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Negatívne vplyvy politického systému na formu a obsah umenia. 

Realistická umelecká metóda: neorealizmus; hyperrealizmus; POP-ART. 

Princípy tvorby v abstraktnom umení; filozofická základňa abstraktnej tvorby; protestné vlny 

mladej generácie; nové školy, vplyv masmédií na charakter umenia; OP-ART, kinetické umenie; 

nefiguratívna maľba 

Výkonový štandard: 

Žiak vie: 

chronologicky zoradiť jednotlivé obdobia dejín umenia 

predstaviť prvotné prejavy umenia v histórii ľudstva 

priblížiť najznámejšie pamiatky pravekého umenia 

charakterizovať spôsob estetického stvárňovania skutočnosti pravekým človekom 

charakterizovať umenie jednotlivých starovekých kultúr 

priblížiť najvýraznejšie umelecké prejavy týchto kultúr 

rozlišovať typické znaky týchto kultúr 

porovnať prejavy románskeho a gotického slohu v architektúre, maliarstve, sochárstve 

a v úžitkovom umení 

priblížiť najvýraznejšie umelecké pamiatky 

rozlišovať typické znaky týchto slohov 

porovnať znaky renesancie s gotikou  

predstaviť typické znaky baroka, rokoka a klasicizmu v architektúre, maliarstve, sochárstve 

a v úžitkovom umení 

charakterizovať príčiny vzniku moderny 

popísať umelecké tendencie jednotlivých smerov moderny 

priblížiť významné diela a ich autorov 

popísať vzťahy medzi slovenským a európskym kultúrnym vývojom 

priblížiť významných autorov a ich diela 

používať získané vedomosti vo vlastnej tvorivej činnosti 

pochopiť a poznať umelecké postupy avantgardných smerov 

uvedomuje si vplyv filozofie a spoločenského rozvoja na umenie 

vytvárať si vlastný hodnotový systém a názor na moderné výtvarné postupy 

pochopiť rýchle tempo spoločenských zmien a ich vplyv na striedanie smerov v umení 

popísať vplyvy totalitného režimu na formu a obsah umenia 

prezentovať získané vedomosti pri analýze umeleckého diela 

charakterizovať realizmus ako umeleckú metódu 

popísať jednotlivé smery figuratívneho zobrazovania skutočnosti 

pozorovať a hodnotiť abstraktné dielo – výber motívu a jeho spracovanie 

prežívať a hodnotiť krásu v umení 

rozvíjať pozorovacie schopnosti a estetickú vnímavosť  

 

22. Veda, vedci, vedecká činnosť 

22.1. Veda a vedci 
Časová dotácia: 1 hodina 

Obsahový štandard: 

Vedec a jeho práca; vzťah veda a sci-fi, výber zo sci-fi a fantasy filmov a liteatúry; životopisy 

a spomienky známych vedcov; filozofické texty o vede; populárno-náučné články, filmy 

a stránky na internete o vede a vedcoch; vedecké a populárno-náučné texty z poznávania kultúry 

Výkonový štandard: 
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Žiak vie:   

vyrozprávať rekonštrukciu biografie aspoň jedného vedca 

interpretovať hlavné momenty z vybranej sci-fi a fantasy literatúry alebo filmu   

 

22.2. Metódy vedy 
Časová dotácia: 2 hodiny 

Obsahový štandard: 

Filozofický slovník; filozofické texty o vede;  populárno-náučné texty z poznávania kultúry;  

vedecké myslenie; vedecké metódy; prezentácia protikladných stanovísk vedeckých téz ap. 

Výkonový štandard: 

Žiak vie:   

prezentovať formou portfólia známy aktuálny vedecký problém 

pracovať v skupine a diskutovať o protikladných vedeckých stanoviskách 

abstrahovať vedecké metódy a postupy zo zvoleného populárno-vedeckého textu  

 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 
 

V súlade so školským vzdelávacím programom budú v rámci predmetu umenie a kultúra 

začlenené tieto prierezové témy: 

 

- Multikultúrna výchova - umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných kultúr, ich 

tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho postoja a porozumenie 

k odlišným kultúram. 

- Osobnostný a sociálny rozvoj – realizácia s využitím kooperatívnych činností, žiaci budú 

pracovať samostatne i v skupinách. Je zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v oblasti osobnostnej, 

sociálnej i mravnej. 

- Mediálna výchova - ponúka základné poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie 

a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. Žiaci by sa mali naučiť odlíšiť vlastný 

názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom mediálnej výchovy  nie je ochrániť žiakov pred 

pôsobením médií, ale pripraviť ich na spolužitie s masmédiami. Naučiť žiakov analyzovať a 

správne využiť informácie, ktoré získajú z médií.  

- Regionálna výchova - vedie jedinca k pochopeniu zložitosti vzťahov a charakteristiky regiónu. 

Učí ho pochopiť dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy v danom regióne. Vedie jedinca k aktívnej 

účasti na ochrane regiónu. 

- Environmentálna výchova – prispieva k orientácii sa jedinca v problematike tvorby a využívania 

životného prostredia. Vedie ho ku kultúrnemu prístupu v otázkach ochrany prírody a životného 

prostredia.   

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – u žiakov sa bude vyžadovať samostatné plánovanie, 

kladenie optimálnych cieľov a ich aktívne dosahovanie, triedenie informácií, zručnosť definovať, 

analyzovať a vyriešiť problém, prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

Oblasť je vo vyššom sekundárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinného predmetu 

umenie a kultúra – identického s názvom oblasti, ale taktiež svojím obsahom a zameraním 

k získaniu kompetencií prispieva aj: 

  
geografia – kultúrna charakteristika regiónu, kultúrne rozdiely 
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dejepis – kultúrny vývoj podľa historických období, pamätné kultúrne udalosti, architektúra, 

pamätníky, osobnosti a pod. 

slovenský jazyk a literatúra – literatúra ako umelecký druh, divadelné umenie, kultúrna 

komunikácia, funkcie komunikácie 

telesná výchova – starostlivosť o telo, hygiena, zmysel športu, kultúra v športe, história športu, 

Olympijské hry, športové ideály, vzťah športu k zdraviu, šport ako súčasť životného štýlu 

hudobná výchova – vývin hudby, druhy, vyjadrovacie prostriedky, významné osobnosti 

náboženská výchova – náboženská a duchovná dimenzia umeleckých diel, sakrálne pamiatky 

občianska výchova – etická a mravná výchova 

 

8. HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PODĽA METODICKÉHO POKYNU Č. 21/2011 

 

Hodnotenie v predmete umenie a kultúra na strednej škole funguje ako spätná väzba, ktorá 

žiakovi prezentuje názor okolia (v tomto prípade učiteľa, resp. školy, spolužiakov) na kvalitu       

a význam jeho činnosti. Zároveň zaraďuje činnosť a osobnostné premeny žiaka medzi veličiny, 

ktoré sú pre dané okolie (spoločnosť) hodnotou. 

Oblasť prežívania, interpretácie sveta a vyjadrovania, oblasť postojov, to všetko predstavuje 

procesy, ktoré sú v takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, že 

možnosť ich kvantifikácie a objektivizácie je veľmi obmedzená. Rozvinutie práve týchto 

procesov je však cieľom predmetu umenie a kultúra. Napriek tomu citlivé rozlíšenie, 

pomenovanie i záverečné uznanie procesov rozvoja osobnosti sú pre ich nositeľa a vývoj žiaka 

dôležité. 

Špecifikom výchovy v predmete umenie a kultúra je, že sa očakáva vlastný prístup žiaka k 

aplikácii vyjadrovacích prostriedkov, nástrojových a koordinačných zručností v rozvoji vlastného 

vnímania. Očakáva sa samostatný prístup žiaka najmä v oblasti chápania a interpretácie 

kultúrnych artefaktov a pri vytváraní vlastných symbolických reprezentácií skutočnosti či svojho 

vnútorného sveta. Umenie a kultúra sa nenapĺňa len realizáciou požadovanej edukačnej úlohy na 

vyučovaní, ale tento program tvorí východisko k samostatnému (tvorivému) sebavyjadrovaniu 

žiaka. Predmet by inak nespĺňal svoje poslanie: formovať mentálne štruktúry žiaka v smere 

k aktívnej otvorenosti voči rôznorodým interpretáciám a v smere k tvorivému vyjadrovaniu sveta 

a seba. 

Hodnotenie tohto predmetu má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka, usmerniť jeho 

osobnostný vývoj a rozvinúť v ňom kultúrne potreby. Tu musí učiteľ brať ohľad na schopnosti, 

nadanie, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka. Hodnotenie je aj porovnaním v rámci 

skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení 

osobitosti každého žiaka poskytuje triede aj žiakovi obraz o pestrosti prístupov, o rôznych 

formách pochopenia problematiky v triede i o rozvrstvení škály postojov, názorov  aktivity medzi 

jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len výsledok činnosti (vytvorený artefakt, vyjadrenú 

interpretáciu, pomenovaný zážitok), ale celý výchovný proces a prístup žiaka rámci neho. 

Ťažiskovou formou hodnotenia v predmete umenie a kultúra je formatívne hodnotenie procesov, 

ktoré sa odohrávajú priamo na hodine v žiakovom myslení a cítení. Nejde však o jednoduché 

jednoslovné vyjadrenie typu „dobre“, „len tak ďalej“, „správne“. Dôležité je rozvinúť zložitejšie 

slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol žiakovi citlivú, veku primeranú a analyticky 

podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti podľa kritérií v nižšie 

uvedených odsekoch. Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť 

svoj prístup. Túto formu je vhodné kombinovať so sebahodnotením žiaka. 
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Cieľom je dosiahnuť, aby žiak nebol len jednorazovo hodnotený na záver hodiny či po podanom 

výkone. Predmet umenie a kultúra si vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na aktivitu žiakov, na 

spôsoby ich spolupráce, na ich motiváciu, ako aj na výsledky ich práce. 

Záverečnou formou takejto komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok, 

porovnateľné so známkovaním, aké sa používa na iných predmetoch vyučovaných na škole. Nie 

je však nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Závisí od učiteľa, ktoré úlohy bude 

hodnotiť, aby hodnotenie poskytlo žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a 

vývoji. 

Učiteľ musí brať ohľad na to, že vnímanie kultúry, porozumenie kultúrnym artefaktom                             

a využívanie nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie či komunikáciu súvisí so sebaprojekciou, 

záujmami, motiváciou, hodnotovými orientáciami, fantáziou, emocionalitou, s úrovňou poznania 

u žiaka i s celým intímnym svetom žiaka. Preto sa pri hodnotení treba vyvarovať paušálnych 

súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania 

žiaka. Je dôležité uplatňovať diferencovaný a individuálny prístup. Predložené kritériá sú 

orientačné, učiteľovi ponúkajú základnú štruktúru pre analýzu jednotlivých zložiek činnosti žiaka 

v rámci umenia a kultúry. 

Hodnotíme tieto oblasti žiakovho správania: 

a) Obsah 
- Vnímanie: jazykové (alebo literárne), vizuálne, pohybové (alebo dramatické), zvukové (alebo  

   hudobné) vyjadrenie spôsobu, akým žiak vníma kultúrne artefakty 

- Tvorba: tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových artefaktov 

- Reflexia: reflexiu kultúrnych artefaktov; žiacku reflexiu ich vlastných postojov 

- Postoje: rôznorodé prejavy názorov a postojov 

- Poznanie: prejavy zložitejších poznávacích procesov 

- Informácie: prácu s informáciami 

- Médiá: prácu s médiami 

b) Proces 
- Komunikácia: spôsoby komunikácie pri riešení úloh 

- Spolupráca: prejavy spolupráce pri riešení úloh 

- Motivácia: prejavy motivácie k činnosti 

- Myslenie: prejavy rôznych kognitívnych procesov 

- Emocionalita: prejavy emocionálnych procesov 

 

Kritéria hodnotenia: 

a) Hodnotenie žiakovej práce 
- Vnímanie: hodnotíme žiakovu flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, znakov, 

situácií, činností; žiakovu otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, znakov, 

situácií, činností 

- Tvorba: hodnotíme pestrosť žiakových tvorivých cieľov; pestrosť vyjadrovacích prostriedkov 

využívaných žiakom; schopnosť tvorivo manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami rôznych 

oblastí kultúrnej tvorby a ako žiak rozpoznáva dôsledky a účinky svojej tvorby 

- Reflexia:   hodnotíme žiakovu samostatnosť v reflexii kultúrnych artefaktov, v interpretácii 

kultúrnych znakov, v reflexii vlastnej tvorivej činnosti; ako žiak rozpoznáva dôsledky a účinky 

svojej tvorby; ako identifikuje vlastné predsudky a stereotypy; ako pozoruje a odlišuje prejavy 

emócií od emócií samotných 
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- Postoje: hodnotíme žiakovu schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom; 

schopnosť tolerovať odlišné názory a postoje; schopnosť obhajovať svoje názory a postoje; 

schopnosť adaptovať svoje názory a postoje v novej situácii 

- Poznanie: hodnotíme ako sa u žiaka prehlbuje a rozširuje poznanie kultúry; ako aplikuje získané 

poznanie na nové situácie 

- Informácie: hodnotíme žiakovu samostatnosť v získavaní, spracúvaní a využívaní informácií 

a ako korektne narába s informáciami 

- Médiá: hodnotíme žiakovu schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom médií, 

schopnosť vyhodnotiť dôsledky pôsobenia jednotlivých produktov masových médií 

b) Hodnotenie procesu žiakovho učenia  
- Komunikácia: hodnotíme žiakovu kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh; schopnosť 

komunikovať s pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov (slovných, pohybových, 

zvukových a pod.); efektívnosť žiakovej komunikácie pri riešení úloh a ako žiak interpretuje 

efektívnosť vlastnej komunikácie 

- Spolupráca: hodnotíme originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh; zodpovednosť pri 

riešení úloh; schopnosť efektívne spolupracovať pri riešení úloh 

- Motivácia: hodnotíme prejavy žiakovho záujmu o kultúrne artefakty a o kultúrnu tvorbu; 

aplikáciu žiakovho záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby 

- Myslenie: hodnotíme pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka 

- Emocionalita: hodnotíme zručnosti, s akými žiak prejavuje svoju emocionalitu; kultivovanosť 

v prejavoch žiakovej emocionality 

 

V rámci hodnotenia budeme využívať: 

a)  slovné hodnotenie, predovšetkým pochvalu ako prostriedok motivácie,  

b) hodnotenie známkou spojené s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na chyby, s cieľom 

informovať žiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality osvojovaných vedomostí, 

c) percentuálne hodnotenie 
 

Do hodnotenia predmetu umenie a kultúra sa zahŕňa forma: 

a) písomná – previerky, testy, referáty, 

b) ústna – kvalitatívne osvojenie vedomostí, logické súvislosti a aplikácie,  

c) praktická –  projekty, prezentácie,  

d) tvorivá –  vlastné kultúrne artefakty – plagát, logo, pozvánka ap. 

 

VYJADRENIE PLNENIA KRITÉRIÍ HODNOTENIA V ZNÁMKACH: 

 

Vyjadrenie v známkach je len pomocným ukazovateľom. Učiteľ by mal zabezpečiť, aby žiaci 

venovali väčšiu pozornosť komplexnej slovnej väzbe na hodinách ako výsledným známkam. 

Známky slúžia na porovnanie v rámci celej triedy, alebo na jednoduché vyjadrenie pokrokov 

žiaka. Preto môže učiteľ využiť aj lepšie hodnotenie, ak chce vyjadriť žiakove pokroky, hoci by 

aj celkom nezodpovedalo aktuálnej práci žiaka. 

  
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva 

pestré vyjadrovacie prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne procesy i svoje 

premeny. 
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Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je 

slabo motivovaný k tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie 

prostriedky, komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len 

základné zručnosti v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje 

prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v 

nových oblastiach. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný neodporúčame používať (pretože každý žiak má z rodiny a 

prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov). 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PÍSOMNÝCH PREVIEROK A TESTOV 

 100 – 90 %................. 1 (výborný) 

 89,99 – 75%............... 2 (chválitebný) 

 74,99 – 50%............... 3 (dobrý) 

 49,99 – 30%............... 4 (dostatočný) 

 29,99 – 0%................. 5 (nedostatočný) 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PROJEKTOV - za každé kritérium maximálne 5 bodov 

Žiak vie: 

 - vysvetliť riešenie problému, 

 - vymenovať zdroje a pomôcky, 

 - popísať postup pri riešení, 

 - vysvetliť vzťahy medzi javmi, 

 - komentovať dosiahnuté výsledky, 

 - spracovať výsledky do podoby grafu, prezentácie, 

 - sformulovať závery práce, 

 - reagovať na otázky učiteľa a žiakov, 

 - spracovať tému originálne. 

 

Učiteľ vyberie z ponúknutých kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ projektu a zverejní kritériá 

hodnotenia pri zadávaní úlohy. Žiak môže získať za každé kritérium maximálne 5 bodov. 

Klasifikácia projektu sa realizuje vyššie uvedeným prepočtom na percentuálnu úspešnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 


