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1 NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU, ZÁKLADNÉ 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu 
 

Stupeň vzdelania ISCED 2A  nižšie sekundárne vzdelávanie 
ISCED 3A  vyššie sekundárne vzdelávanie 
gymnázium 

Dĺžka štúdia osemročné 

Vyučovací jazyk slovenský 

Študijná forma Denná 

Druh školy Štátna 

Doklad 
o ukončení štúdia 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

1.1 Predkladateľ 

Názov školy Gymnázium Ľudovíta Štúra 

Adresa Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen 

IČO 00160865 

Riaditeľ školy RNDr. Ivetta Vidová, ivetta.vidová@gymzv.sk 

Koordinátor pre 
tvorbu ŠkVP 

RNDr. Ivetta Vidová 

Ďalšie kontakty 045 5333 920; podatelna@gymzv.sk 

1.2 Zriaďovateľ 

Názov Banskobystrický samosprávny kraj 

Adresa Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

1.3 Platnosť dokumentu 

Platnosť 
dokumentu 

od 1. septembra 2019 

 
 
 
 
 
 
Ing. Radoslav Gibala         RNDr. Ivetta Vidová 
predseda Rady školy      riaditeľka školy 
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1.4 Revidovanie 

Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra ISCED 3A  je 
vypracovaný podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED3A a priebežne 
upravovaný a dopĺňaný. 

 
 
 

Platnosť 
Revidovanie 

Dátum  Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 
a pod.  

Platnosť  
ŠkVP od 

01. 09. 2014  

Revidovanie 02.09. 2015 Doplnenie kritérií hodnotenia žiakov, zmeny 
v učebných plánoch v prime a kvinte  

Revidovanie 02.09. 2016 
Zapracovanie záverov inovovaného ŠVP 
a zmena Prílohy č. 1 – Metódy, formy, 
kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Revidovanie 02.09. 2017 

Zapracovanie zmeny učebných plánov od 
prímy a  zmeny Prílohy č. 1 – Metódy, 
formy, kritériá hodnotenia a klasifikácie 
žiakov 

Revidovanie 01. 01. 2018 
Zmena na poste riaditeľky školy – RNDr. 
Ivetta Vidová 

Revidovanie 03. 09. 2018 
Zapracovanie záverov inovovaného ŠVP 
a zmena Prílohy č. 1 – Metódy, formy, 
kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Revidovanie 02. 09. 2019 Úprava ŠkVP podľa odporúčaní ŠŠI 
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

2.1 Poslanie školy 

Poslaním školy je prostredníctvom školského vzdelávacieho programu 
formovať u žiakov tvorivý prístup, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu 
a hodnotové orientácie. Vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj nadania 
a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových 
postojov v súlade s európskou a národnou tradíciou. 

Modernými vyučovacími technológiami umožniť efektívne získavanie 
vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie 
vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí a zároveň vytvárajúcich pevný 
základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie.  

Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie, komunikačné a personálne 
schopnosti, tvorivosť a schopnosť kriticky riešiť problémy, zručnosť v práci 
s modernými informačnými technológiami. 

Umožniť a podnecovať kontakty s politickým, spoločenským, kultúrnym 
a športovým dianím, podnecujúcich racionalitu, kompetentnosť, kritickosť 
a angažovanosť v sociálnych vzťahoch.  

2.2 Vízia školy 

Absolvent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, ktorý je  vybavený základnými 
nástrojmi na samostatné celoživotné vzdelávanie, ktorý pozná svoje 
schopnosti, rozumie sám sebe, uvedomuje si základné humanistické hodnoty 
a zvláda spoluprácu v tíme pri riešení spoločných úloh. Ovláda a využíva 
informačno-komunikačné technológie, je schopný zaujať kritický postoj 
k informáciám, akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe aj iným, 
rešpektuje inakosť v spoločnosti. Uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé 
stránky a v súlade s nimi dokáže stanoviť vlastné reálne životné ciele. Zaujíma 
sa o svet okolo seba a je pripravený aktívne chrániť ľudské, kultúrne hodnoty 
a životné prostredie. 
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2.3 Základné stratégie k dosiahnutiu vízie - (MIAU): 

(Viesť žiakov k uchopeniu troch základných otázok a jednej kľúčovej 
odpovede –prečo niečo robiť, čo robiť,  ako to robiť, aby to stálo za to! ) 

 

MO TI V OV AŤ   vytvoriť priestor pre nápady, návrhy, kritické 

myslenie, viesť žiakov k odvahe stanoviť si 
vlastné ciele, plánovať budúcnosť, povzbudzovať 
žiacku tvorivosť,     

  
( otázka - PREČO niečo robiť?) 

IN Š PI RO V AŤ  zaujať žiakov, ukázať im možnosti, „otvoriť“ svet 

poznania  zapojením prirodzenej zvedavosti, 
emócií a ponukou možností osobnej 
sebarealizácie  

 ( otázka -  ČO robiť?  ) 
 

AK TI V I ZOV AŤ    podporovať individuálny talent žiakov, 

povzbudzovať ich k samostatnej práci, 
provokovať originálne riešenia, povzbudzovať  
schopnosti a odvahu prevziať zodpovednosť, 
rozvíjať schopnosti pracovať v tíme, naučiť 
žiakov samostatne vyhľadávať zdroje informácií, 
vedieť výsledky úspešne 
prezentovať,                           
( otázka - AKO to robiť?) 

ÚSP EC H  ZAŽIŤ   vytvoriť prostredie a podmienky pre možnosť 

každého žiaka zažiť úspech, nastaviť v škole 
systém pozitívneho a spravodlivého hodnotenia, 
podporovať proces objektívneho sebahodnotenia 
žiakov,  
( odpoveď – STÁLO TO ZA TO ! ) 
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2.4 Ciele školy  

2.4.1 V oblasti výchovy a vzdelávania 

• Efektívne učiť to, čo je pre život potrebné, vychovávať zodpovedných 
občanov.  

• Vytvárať priestor na rozvoj kritického myslenia.  

• Podporovať výchovu k demokratickým hodnotám.  

• Rozvíjať kľúčové kompetencie – zručnosti potrebné pre život v 21. 
storočí. 

• Podporovať zmysluplné vyučovanie a učenie sa v súvislostiach.  

• Vytvárať priestor na hodnotenie a sebahodnotenie žiakov.  

• Zvyšovať mieru využívania IKT vo vyučovacom procese.  

• Podporovať rozvoj talentovaných žiakov (olympiády, SOČ, záujmová 
činnosť)  

• Zvyšovať mobilitu žiakov prostredníctvom medzinárodných projektov 
a výmenných programov. 

• Viesť žiakov k hľadaniu, analýze a riešeniu problémov. 

• Uplatňovať individuálny prístup pri práci so žiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 

2.4.2 V oblasti posilňovanie spolupráce medzi školou, rodinou, 
spoločnosťou a praxou 

• Spolupracovať s inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. 

• Prehlbovať spoluprácu s vysokými školami a zamestnávateľmi 

• Priebežne informovať rodičov a verejnosť o aktivitách školy 

• Vytvárať priestor na spoluprácu s rodičmi a mestskou komunitou 

• Spolupracovať so základnými a strednými školami v regióne 

• Podieľať sa na aktivitách organizovaných inštitúciami mesta 

2.4.3 V oblasti modernizácie vzdelávania 

• Zamerať sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

• Uplatňovať moderné, inovatívne trendy vo vyučovaní 

• Podporovať vlastné učenie sa žiakov 

• Rozvíjať čitateľskú, matematickú, prírodovednú a finančnú gramotnosť 
žiakov 

• Vytvárať priestor na skupinovú prácu, sebahodnotenie žiakov, 
prezentáciu výsledkov  

• Využívať bádateľské formy vyučovania a podporovať výskumné projekty 
žiakov 

2.4.4 V oblasti celoživotného vzdelávania 

• Poskytovať kariérne poradenstvo a poradenstvo pri výbere vysokej školy 

• Pripravovať žiakov na celoživotný systém vzdelávania 
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• Realizovať semináre, prednášky a besedy so zameraním na celoživotné 
vzdelávanie 

2.4.5 V oblasti podpory kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov 

• Vytvárať priestor pre vzdelávanie zamestnancov v súlade s ich záujmami 
a potrebami školy  

• Realizovať interné vzdelávacie aktivity podľa aktuálnych potrieb školy  

2.4.6 V oblasti vytvárania motivujúcej školskej klímy 

• Podporovať pozitívnu otvorenú klímu školy založenú na úcte a dôvere 

• Podporovať aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov 

• Podporovať zdravý životný štýl, vytvárať podmienky pre telesný rozvoj 
žiakov a zamestnancov  

• Podporovať činnosť Študentskej školskej rady 

• Posilňovať spoluprácu s CPPPaP v rámci výchovno-poradenských 
aktivít 

3 STUPEŇ VZDELANIA 

 
Gymnázium Ľudovíta Štúra umožňuje svojim žiakom získať úplné stredné 
všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne – ISCED 3A). 
Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2A – nadväzuje na primárne 
vzdelávanie pred vstupom na vyššie sekundárne vzdelávanie. Jedná sa 
o druhý stupeň základnej školy alebo nižšie ročníky 8 ročných gymnázií. 
Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávanie získa vysvedčenie z kvarty 
a tým splní podmienku na pokračovanie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní 
v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku. 
Vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A - úplné stredné všeobecné 
vzdelanie s maturitou získa žiak úspešným absolvovaním programu 
posledného ročníka osemročného vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje 
maturitnou skúškou.  
Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. 
Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A môžu pokračovať v 
následnom štúdiu na vysokej škole, na nadstavbovom alebo pomaturitnom 
štúdiu, prípadne vstúpiť na trh práce. 

4 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

4.1 Charakteristika školy 

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia vnútorne 
diferencovaná škola, ktorá poskytuje svojím absolventom úplné osemročné 
stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Škola pripravuje 
študentov na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania a na výkon 
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niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, veľký význam majú 
praktické skúsenosti žiakov a ich vlastné aktivity.  

Škola nadväzuje na tradíciu gymnázia založeného v roku 1919, názov 
Gymnázium Ľudovíta Štúra nesie od roku 1989. Osemročný vzdelávací 
program sa na škole začal vyučovať od 1. septembra 2014, keď nadobudlo 
právoplatnosť uznesenie BBSK o pričlenení bývalého Gymnázia Mateja Bela 
s osemročnou formou štúdia ku Gymnáziu Ľudovíta Štúra.  

4.2 Veľkosť školy 

Gymnázium Ľudovíta Štúra je plne vybavená stredná škola. V súčasnej 
budove sídli od roku 1988. Tvorí ju átriový monoblok pozostávajúci z jedno až 
štvorpodlažných na seba nadväzujúcich traktov, umiestnený v peknom 
prostredí oblasti Lanice na okraji sídliska Západ neďaleko toku rieky Hron. 
Pred školou je zastávka MHD. V blízkosti školy je autobusová aj železničná 
stanica. Pred budovou je k dispozícii rozsiahle parkovisko. V súčasnosti má 
škola kapacitu pre cca 600 žiakov. 

Súčasťou budovy školy je školská jedáleň s kuchyňou, telocvičňa, 
gymnastická telocvičňa, posilňovňa, šatne, školské ihrisko, átrium s dažďovými 
záhradami, 18 bežných tried, 17 odborných učební, kabinety a zborovňa pre 
učiteľov, 3 kancelárie pre vedenie školy, 3 kancelárie pre administratívny 
aparát, rokovacia miestnosť, dielňa školníka, skladové priestory, klubovňa, 
hygienické zariadenia na každom podlaží.   

Škola prešla v rokoch 2009/2010 kompletnou rekonštrukciou, počas 
ktorej sa odstránili statické poruchy pôvodnej stavby, budova získala novú 
strechu, okná, dvere, zateplenú fasádu, bola rekonštruovaná sa vstupná hala, 
predvstupové priestory vrátane rampy pre imobilných, hygienické zariadenia, 
sprchy, šatne, bezpečnostný systém, v triedach sa vymenil školský nábytok, 
v každej triede bol nainštalovaný dataprojektor, premietacie plátno a v celej 
škole bola inštalovaná štruktúrovaná kabeláž na internet. 

Na škole sú vytvorené čiastočné podmienky pre študentov 
a zamestnancov ZŤP - bezbariérový prístup do budovy a hygienické 
zariadenia pre imobilných. 

 

4.3 Charakteristika žiakov 

Školu navštevujú predovšetkým žiaci z okresu Zvolen, ale spádovou 
oblasťou sú aj okresy Detva, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom 
i Banská Štiavnica.  Ojedinele na škole študujú aj žiaci zo vzdialenejších 
regiónov.  

Škola vytvára inkluzívne prostredie a poskytuje vzdelávanie žiakom iných 
národnosti aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V 
každom školskom roku sa niekoľko žiakov vzdeláva na strednej škole v 
zahraničí. 
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Každoročne ukončuje štúdium približne 120 žiakov, ktorí úspešne 
pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí (priemerná 
úspešnosť prijatia na VŠ je 98 %). Pri výbere vysokej školy prevládajú školy 
prírodovedného a ekonomického zamerania, ale tiež lekárske odbory, farmácia 
a právo. 

Žiaci školy sa aktívne zapájajú do práce v krúžkoch podľa vlastného 
záujmu, zapájajú sa do súťaží, olympiáda a SOČ, kde každoročne dosahujú 
výborné výsledky na celoštátnej úrovni. Opakovane na škole realizujeme 
projekt Erasmus plus, vedecké a odborné konferencie a medzinárodné 
mobility. Žiaci sa aktívne zapájajú do života školy prostredníctvom Študentskej 
školskej rady.  

Talentovaným študentom a študentom so zdravotným znevýhodnením 
škola umožňuje študovať aj podľa individuálneho učebného plánu. Tento 
spôsob využívajú najmä aktívni športovci. 

4.4 Dlhodobé projekty školy 

Realizácia projektov vo vyučovacom procese má v živote školy veľký 
význam hlavne z hľadiska kvality vzdelávania. Príprava a realizácia školských 
aj medzinárodných projektov poskytuje pedagógom možnosť profesijného 
rastu, overenie manažérskych schopností a tvorivého prístupu. Na druhej 
strane je príležitosťou pre žiakov na rozvoj svojich schopností, aktívne učenie 
sa, realizáciu tímovej práce. Výstupy z projektov zviditeľňujú činnosť školy na 
verejnosti, formujú kladný postoj rodičov, ale i širokej verejnosti ku škole. 

V realizácii projektov má škola dlhoročnú tradíciu a každoročne sa ich 
počet a skladba mení.  

Gymnázium bolo prvou strednou školou na Slovensku pripojenou na 
internet optickým káblom a v r. 2002 bolo vyhodnotené ako „Najaktívnejšia 
škola INFOVEKu na Slovensku.  

Od roku 2009 bola škola veľmi úspešná v realizácii projektov 
financovaných Európskou úniou, EHP projektov a ďalších: 

• Moderná výučba v modernej škole – úspešný europrojekt OP 
Vzdelávanie – Premena tradičnej školy a na modernú  

• V oblasti medzinárodnej spolupráce sa uskutočnil rad výmenných 
medzinárodných študijných pobytov žiakov i učiteľov, bilaterálna 
spolupráca so strednou školou v španielskej Tárrege v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania „Comenius“, medzinárodná študentská 
výmenná spolupráca so školou The World College of the Adriatic z Duina 
v Taliansku, výmenný projekt so strednou školou v nemeckom 
Dortmunde, realizácia niekoľkých projektov v programe ERASMUS + 
s Tureckom, Poľskom, Litvou, Nemeckom, Talianskom. 

• Projekty KOMPRAX – Kompetencie pre prax boli zamerané na podporu 
neformálneho vzdelávania žiakov. Žiaci realizovali výstavbu altánku 
a biozáhradky v átriu školy, zabezpečili drevenú sochu Ľudovíta Štúra 
v životnej veľkosti do vstupnej haly školy.   
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• Za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania a rozvoj kompetencií 
mladého človeka získalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v roku 2015 
„Cenu pre najlepšiu školu“ od ministra školstva SR.   

• Podpora environmentálneho vzdelávania v rámci projektu „Moderná 
škola – Prispôsobenia sa zmene klímy – prevencia povodní 
a sucha“ – financované v rámci mechanizmu EHP, spravované Úradom 
vlády SR.  Vybudovanie dažďových záhrad v areáli školy, výsadba 20 
stromov, zachytávanie dažďovej vody, fontána v átriu školy a zmeny 
v učebných plánoch niektorých predmetov. 

• Komunikačný bod  - na škole je v spolupráci s MŠVVŠ SR vybudovaný 
komunikačný bod pre videokonferencie 

• „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ – od roku 2017 je škola 
zapojená do národného projektu, ktorého cieľom je inovácia 
prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných 
školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na 
ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou 
uplatnenia sa v IT sektore. V rámci projektu bola škola vybavená IT 
ScienceLabom , ktorý tvoria moderné učebné pomôcky na jednotlivé 
prírodovedné predmety. Škola získala prístup k inovovaným metodikám 
a od šk. roku 2019/2020 začala ponúkať štúdium štyroch nový 
informatických predmetov a jedného motivačného predmetu Informatika 
v prírodných vedách a matematike. 
 

Študenti školy sa každoročne veľmi úspešne zapájajú do rôznych 
dobrovoľníckych aktivít, vedomostných súťaží,  olympiád a SOČ. 
Opakovane patria k víťazom okresných, krajských a celoštátnych či 
medzinárodných kôl súťaží, viacerí boli za svoje úspechy slávnostne prijatí 
prezidentom Slovenskej republiky, ministrom školstva, či predsedom 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Úspešní v krajskom meradle 
a celoštátnom meradle sú aj školskí športoví reprezentanti a družstvá 
zdravotníckych súťaží prvej pomoci.  

4.5 Spolupráca s rodičmi a partnermi školy 

Škola je otvorená inštitúcia a všetky základné informácie  sú 
zverejnené na webovej stránke školy. Pravidelne organizujeme Dni otvorených 
dverí, kde majú možnosť žiaci základných škôl, rodičia ale aj širšia verejnosť 
pozrieť si priestory školy, získať informácie o možnostiach štúdia, vybavení 
školy, projektoch, aktivitách a tradíciách. 

Kultúra a klíma školy je tvorená nie len žiakmi a zamestnancami školy, 
ale tiež rodičmi a ďalšími partnermi školy. Našim cieľom je mať na škole 
otvorenú a pozitívnu klímu, ktorú dosiahneme posilňovaním vzájomného 
partnerského vzťahu.  
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4.5.1 Spolupráca s rodičmi 

Rodičia majú k dispozícii informácie o výchovno-vzdelávacom procese 
na webovej stránke školy. Svoje otázky môžu konzultovať s pedagogickými   
zamestnancami školy, prípadne vedením školy počas konzultačných hodín (po 
vzájomnej dohode). Rodičia poskytujú pomoc škole finančnú a materiálnu 
pomoc pri realizácii školských akcií, súťaží a tiež pri modernizácii školskej 
techniky.  

Pre rodičov vytvárame priestor, aby sa mohli priamo zapájať do aktivít 
školy na triednej alebo celoškolskej úrovni.  

4.5.2 Spolupráca s mestom 

Škola je neodmysliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v meste. 
Žiaci školy sa zúčastňujú na aktivitách mesta a škola ponúka svoje aktivity 
mestu. Organizujeme charitatívne zbierky, pravidelne čistíme Lanice v rámci  
environmentálneho vzdelávania. Sme súčasťou Školskej komisie mesta, aby 
sme spoločne nastavili víziu školstva v meste na nasledujúce roky. Ponúkame 
priestory školy na organizovanie súťaže  Červeného kríža pre základné školy. 
Každoročne organizuje súťaž Náboj, pre žiakov základných škôl.  

4.5.3 Spolupráca s inými subjektmi  

Škola spolupracuje s vysokými školami v regióne najmä pri príprave 
a realizácii vedeckých sympózií a pri propagácii ich študijného zamerania. 
Spolupracujeme najmä s Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Technickou 
univerzitou vo Zvolene.   

Pri realizácii exkurzií, prednášok a besied spolupracujeme s mnohými 
firmami a spoločnosťami vo Zvolene ale aj v širokom okolí. Spolupracujeme s 
neziskovou organizáciu OKO, Centrom voľného času Domino a Junior, 
s rozvojovou agentúrou BBSK Dobrý kraj, s Divadlom Jozefa Gregora 
Tajovského vo Zvolene, Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene, 
Mestskou políciou, Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva 
a prevencie,  so spoločnosťou Marius Pedersen, OZ Živica a mnohými ďalšími. 
Pravidelne organizujeme zbierky pre detské domovy a katolícku charitu, 
pravidelne navštevujme pacientov  Detskej fakultnej nemocnice s vianočnými 
medovníčkami a programom, pripravujeme vianočný program pre domovy 
seniorov.  
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5 PROFIL ABSOLVENTA 

Profil absolventa gymnázia je založený na jednotlivých kľúčových 
kompetenciách, ktoré absolvent získa ako produkt celkového procesu 
vzdelávania zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 
špecifických cieľov prierezových tém a tiež sebavzdelávania, ktoré rozvíja 
prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov a vzdelávacích aktivít v škole.  

Absolvent:  

• má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a 
spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;  

• efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a 
vo dvoch cudzích jazykoch;  

• má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže 
využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;  

• ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-
komunikačné technológie;  

• vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane 
masmediálnych informácií;  

• uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi 
sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu 
profesiu;  

• akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, 
rešpektuje inakosť v spoločnosti;  

• je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si 
význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a 
globálnom kontexte;  

• uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy 
spoločnosti; 

• zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť 
ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi; 

• je schopný riešiť problémy 

• vníma a chápe kultúru a vyjadruje sa nástrojmi kultúry 

• je iniciatívny a podnikavý, má osvojené sociálne a personálne 
kompetencie 

 
 

Absolvent Gymnázia Ľudovíta Štúra má možnosť sa podľa svojho 
záujmu a predstáv profilovať v posledných ročníkoch štúdia voľbou jedného 
alebo viacerých voliteľných predmetov ponúkaných školou. Voliteľné predmety 
sa vyučujú v 90 minútových blokoch. 
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5.1 Kľúčové kompetencie absolventa Gymnázia Ľudovíta Štúra  

Absolvent školy: 
1. dokáže spoznať  a uplatňovať vlastný spôsob učenia sa 
2. dokáže samostatne vyhľadávať, hodnotiť, spracovávať a tvorivo 

využívať rôzne zdroje informácií 
3. uvedomuje si potrebu samostatného celoživotného vzdelávania ako 

prostriedku vlastnej sebarealizácie  a osobného rozvoja 
4. na základe poznania svojich schopností, záujmov a potrieb si dokáže 

stanoviť vlastné životné a profesijné ciele a stratégie ich napĺňania 
  .........................................................................................................  
5. dokáže dobre prezentovať sám seba, svoje myšlienky, názory a 

výsledky svojej práce na verejnosti, jeho ústny a písomný prejav 
v materinskom jazyku je adekvátny situácii a účelu uplatnenia, vie 
požívať odborný jazyk a čítať s porozumením 

6. dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch tak, aby 
dokázal riešiť každodenné životné situácie   

7. vie efektívne a kriticky využívať informačno-komunikačné technológie 
pre získavanie, spracovanie a prezentáciu vlastnej práce a rozumie 
možným rizikám spojeným s využívaním internetu a digitálnej 
komunikácie 

8. je schopný samostatne a tvorivo riešiť problémy, reagovať a pracovať 
v záťažových situáciách 

9. chápe základné princípy podnikania 
  .........................................................................................................  
10. uvedomuje si a uplatňuje princípy demokracie, ako súlad svojich 

osobných záujmov so záujmami spoločnosti, v ktorej žije 
11. dokáže spolupracovať na tímových úlohách 
12. dokáže spoločensky vhodne regulovať svoje správanie, rešpektuje 

všeľudské mravné hodnoty a ľudské práva, ako aj kultúrnu a etnickú 
rôznorodosť 

  .........................................................................................................  
13. je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, 

aktívne sa zapája do zlepšovania a ochrany životného prostredia 
14. pozná základy správnej výživy a princípy zdravého životného štýlu 

vrátane potreby celoživotných pohybových aktivít, vie poskytnúť prvú 
pomoc a ako sa má zachovať pri mimoriadnych udalostiach 

  .........................................................................................................  
15. dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch  a dokáže 

oceniť význam umenia, historických a kultúrnych tradícií vo svojom 
živote 

16. ovláda pravidlá etikety a kultúrnej komunikácie, dokáže sa správať 
kultivovane a primerane okolnostiam 

  .........................................................................................................  
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17. dokáže uplatniť základy matematického myslenia, modely logického 
a priestorového myslenia a prezentácie ako aj prírodovednú 
gramotnosť na úspešné riešenie praktických problémov 
v každodenných situáciách 

18. uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, dokáže prijať objektívnu 
kritiku a urobiť vlastné sebahodnotenie so schopnosťou sebareflexie  

 

5.2  Špecifické kompetencie absolventa  

Spoločenskovedné kompetencie absolventa:  

1. dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti zo 
spoločenskovedných predmetov uplatniť a ďalej  rozvíjať tak, aby bol 
úspešný v ďalšom štúdiu na vysokých školách so spoločenskovedným 
zameraním 

2. vie zoradiť na základe rôznych prameňov v chronologickej postupnosti 
historické, geografické a spoločenské fakty, udalosti, javy a procesy 
odohrávajúce sa vo svete, v Európe a na Slovensku a súčasne určiť ich 
príčiny a dôsledky 

3. vie hodnotiť, porovnávať a charakterizovať základné miestne, 
regionálne, národné a globálne historické, umelecké, kultúrne, 
ekonomické a geografické javy a procesy a dokáže určiť ich vzájomné 
súvislosti a rešpektovať ich odlišnosti 

4. na základe získaných vedomostí a zručností vie zaujať samostatné 
stanovisko k aktuálnym spoločenským a politickým témam, k umeniu 
a kultúre, ako aj k problematike ochrany životného prostredia 

5. vie samostatne spracovávať, vyhodnocovať a aplikovať informácie zo 
spoločenských vied formou seminárnych prác, referátov, článkov 
a prezentácií  v tradičných formách ako aj s využitím IKT 
 

 Prírodovedné kompetencie absolventa:  

1. dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z prírodovedných 
predmetov uplatniť a ďalej  rozvíjať tak, aby bol úspešný v ďalšom štúdiu 
na vysokých školách s prírodovedným zameraním, na štúdium medicíny, 
farmaceutiky a pod. 

2. vie vysvetliť prírodné javy, rozumie prírodovedným aspektom 
vplývajúcim na život človeka a je schopný vytvárať si o týchto javoch 
a aspektoch samostatný úsudok 

3. vie charakterizovať prírodovedné fakty a procesy, analyzovať ich, 
samostatne spracovávať, vyhodnocovať a aplikovať získané poznatky 
pri riešení úloh v praxi, vie rozoznať súvislosti a spájať poznatky, ktoré 
sú obsahom prírodovedných disciplín 

4. vie transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy 
vrátane matematických výpočtov, grafov a tabuliek 
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5. je pripravený využívať získané poznatky v prospech ľudskej spoločnosti 
a prírodného a životného prostredia 

 

Matematicko-logické kompetencie  absolventa a jeho schopnosti 
v oblasti IKT: 

1. dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z predmetov 
informatika a matematika uplatniť a ďalej  rozvíjať tak, aby bol úspešný 
v praxi a v ďalšom štúdiu na vysokých školách s technickým  
a ekonomickým zameraním, ako aj na univerzitných smeroch 
s profilovými predmetmi matematika a informatika 

2. vie argumentovať a použiť matematické i algoritmické myslenie 
a operačné vedomosti na úspešné riešenie praktických problémov 
v každodenných situáciách, na prácu s návodmi, ako aj na ich tvorbu 

3. vie používať na vyššom stupni matematické modely logického 
a priestorového myslenia (vzorce, modely, štatistiky, diagramy, grafy, 
tabuľky) a na ich základe vie prezentovať svoje vedomosti, zručnosti 
i tvorivé návrhy 

4. vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie z rôznych 
zdrojov, dokáže efektívne využívať dostupné nástroje a formy IKT pri 
spracovávaní a odovzdávaní informácií rôzneho druhu, na tvorbu 
projektov a ich prezentáciu 

5. dokáže využiť model priestorového myslenia pri písaní desaťprstovou 
hmatovou metódou 

 
Kompetencie absolventa v oblasti ovládania cudzích jazykov: 
 

1. dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z dvoch cudzích 
jazykov uplatniť a ďalej rozvíjať tak, aby bol úspešný v praxi a v ďalšom 
štúdiu na vysokých školách s jazykovedným zameraním, ako aj na 
univerzitných smeroch, kde profilovými predmetmi sú cudzie jazyky 

2. dokáže svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti z dvoch cudzích 
jazykov uplatniť a ďalej rozvíjať tak, aby bol úspešný v praxi a v ďalšom 
štúdiu na vysokých školách so spoločenskovedným, prírodovedným 
zameraním, ale aj so zameraním na informatiku 

3. vie rozširovať, prehlbovať a aktualizovať získané komunikačné 
a kognitívne kompetencie v praxi, v osobnom a sociálnom živote, ale aj 
pri ďalšom jazykovom vzdelávaní, a to inštitucionálne alebo samostatne 

4. vie vyjadriť svoje názory, argumentovať, porovnávať a analyzovať javy 
aspoň v dvoch cudzích jazykoch 

5. dosiahne v prvom cudzom jazyku úroveň B2 podľa Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) a v druhom cudzom 
jazyku dosiahne úroveň A2 až B1 SERR 
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6 DĹŽKA ŠTÚDIA A FORMY VZDELÁVANIA 

 
Žiaci sa vzdelávajú v osemročnej forme štúdia. Vyučovacou jednotkou je 
vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút. Voliteľné predmety sa vyučujú 
spravidla v 90 minútových blokoch. 
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7 UČEBNÝ PLÁN 

 
UČEBNÝ  PLÁN  pre osemročnú formu štúdia ISCED 2A a 3A 

 

UČEBNÝ  PLÁN  2016/2017 
Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia  

Povinné predmety: 

Slovenský jazyk a literatúra  5 4 5 5 8) 3 + 1 3 8) 3 3 + 1 33 

Prvý cudzí jazyk      4)  5)          4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 4 3+1K 3+1K 36 

Druhý cudzí jazyk        4)  5)              2 + 1 2 + 1  2 + 1 2 + 1 3 3 3 3 24 

Voliteľné predmety:                                                                              

Konverzácia v ANJ 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Konverzácia vo FRJ 0 0 0 0 0 0 2 2/2 2/4 

Konverzácia v NEJ 0 0 0 0 0 0 2 2/2 2/4 

Konverzácia v RUJ 0 0 0 0 0 0 2 2/2 2/4 

Latinský jazyk 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Seminár zo slovenského 
jazyka 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 

 

 

Matematika a práca 
s informáciami   

Povinné predmety: 

Matematika                            4 8) 4 4+1 5 8) 4+1 7) 4 8) 4 0 31 

Informatika                    5)                      1  1  1  + 1 1 + 1 1 + 1 1  0 9 

Voliteľné predmety: 

Cvičenia z matematiky 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Seminár z matematiky 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Seminár z informatiky 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Cvičenia z informatiky 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Informatika v prírodných 
vedách a matematike  9) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Deskriptívna geometria 0 0 0 0 0 0 2 2/4/2 4/4/2 
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UČEBNÝ  PLÁN  2016/2017 
Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

 

Človek a príroda 

Povinné predmety: 

Fyzika                  5)                               2  18) 2 6)                                 1 2 7) 2 8) 1 + 1 0 12 

Chémia                5)                               0 2 2 6)                                 1 + 1 2 + 1 2 7) 1 + 1 0 13 

Biológia                5)                              1 2 8) 1 1 6)                                 2 3 7) 1 + 18) 0 12 

Voliteľné predmety: 

Cvičenia z biológie 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Cvičenia z chémie 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Cvičenia z fyziky 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Seminár z biológie 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Seminár z chémie 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Seminár z fyziky 0 0 0 0 0 0 2 2/2 4/2 

Človek a spoločnosť  

Povinné predmety: 

Dejepis                                 1 1 1 2 2 2 2 8) 0 11 

Geografia                              1 1 18) 18) 1 + 1 28) 1 0 9 

Občianska náuka                  18) 1 18) 1 0 +1 2 1 8 

Spotrebiteľská a  
podnikateľská výchova          

0 0 0 0 0 0 0 +1 1 

Voliteľné predmety: 

Ekonomika 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Seminár z dejepisu 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Seminár z geografie 0 0 0 0 0 0 2 2/2 4/2 

Seminár z OBN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Spoločenskovedný seminár 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

 

 

Umenie a kultúra  

Povinné predmety: 

Výtvarná výchova 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Hudobná výchova 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Umenie a kultúra                  0 0 0 0 1  1 0 0 2 

Voliteľné predmety: 
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UČEBNÝ  PLÁN  2016/2017 
Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Dejiny umenia 0 0 0 0 0 0 2 2/4 4 

Človek a hodnoty  Etická výchova/ Náboženská 
výchova        5)                                      

1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 5)                                                              2 2 2  2 2 2 2  2 16 

Povinné hodiny   27 28 27 26 29 29 24 12 202 

Disponibilné hodiny 10) 

Posilnenie povinných 
predmetov                                        

2 2 3 4 5 2 4 3 25 

Voliteľné predmety 0 0 0 0 0 0 2 14 16 

Spolu 29 30 30 30 33 32 30 29 243 

Účelové kurzy 11) 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Zimný pohybový kurz  5 dní   5 dní    10 dní 

Letný pohybový kurz      5 dní   5 dní 

Kurz na ochranu života a zdravia       3 dni  3 dni 

Účelové cvičenia 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni   12 dní 
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POZNÁMKY  
1. Učebný plán Gymnázia Ľudovíta Štúra vychádza z Rámcového učebného plánu pre 

gymnáziá, ktorý vymedzuje časové dotácie vyučovacích hodín jednotlivých 
predmetov a počet disponibilných hodín, ktoré môže školy použiť vo svojom Školskom 
vzdelávacom programe (ŠkVP). 

2. Rozdelenie disponibilných hodín a časové dotácie hodín v jednotlivých ročníkoch 
a predmetoch sú v kompetencii školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa 
akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole 
a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným 
vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Vyučovacia  hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút. Vyučovanie 
voliteľných predmetov môže byť organizované aj v 90-minútových blokoch. 

4. Žiaci sa učia dva z cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký a ruský.  

5. Trieda sa na každej hodine v predmetoch cudzí jazyk, informatika, etická výchova, 
náboženská výchova, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú 
charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. 

6. V predmetoch fyzika, chémia, biológia  sa trieda delí na skupiny na jednej hodine v týždni 

v treťom a štvrtom ročníku. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v 
triede. Ďalšie delenie triedy závisí od požiadaviek a finančných možností školy. 

7. V predmetoch biológia, chémia, fyzika a matematika sa jedna hodina v týždni v 5. až 
8. ročníku na skupiny. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. 
Ďalšie delenie triedy závisí od požiadaviek a finančných možností školy. 

8. V predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, biológia, dejepis, 
geografia sa trieda v príslušných ročníkoch delí na skupiny počas realizácie projektu 
Zlepšujeme si zručnosti pre život. 

9. Voliteľný predmet ponúkame v rámci realizácie projektu IT akadémia. 

10. Disponibilné hodiny vo svojom  ŠkVP škola využíva na: 
a)  rozšírenie  alebo prehĺbenie obsahu predmetov  
b)  vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah,  
c)  voliteľné predmety, ktoré si zvolí žiak/ zákonný zástupca žiaka na svoju ďalšiu 

profesijnú orientáciu. V treťom ročníku si vyberá jeden voliteľný predmet a vo 
štvrtom ročníku 14 hodín voliteľných predmetov z ponuky školy. 

11. Súčasťou vyučovania predmetu Telesná a športová výchova je kurzová forma 
vyučovania. V druhom a piatom ročníku Zimný pohybový kurz, v šiestom ročníku 
Letný pohybový kurz a v siedmom ročníku Kurz ochrany života a zdravia. 
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8 UČEBNÉ OSNOVY 

8.1 Povinné predmety 

Predmety je spracované v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym 
vzdelávacím programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v 
príslušnom iŠVP na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný 
ŠVP.  V predmetoch, kde boli disponibilné hodiny použité na rozšírenie učiva sú uvedené 
učebné osnovy rozširujúceho učiva. Pri jednotlivých predmetoch uvádzame rozdelenie 
tém do ročníkov. 

 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITARATÚRA 

Prvý ročník - príma 

 
JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Zhovárame sa a diskutujeme 

Neverbálna komunikácia 

Zámená – osobné, základné a privlastňovacie 

Argument, protiargument 

Väzba s pádom, vokalizácia 

Ako tvoríme slová (pomenovania) 

Slovná zásoba, slovníky 

Neutrálne a citovo zafarbené slová 

Tvorenie slov odvodzovaním  

Tvorenie slov skladaním 

Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov 

Podstatné mená - konkrétne a abstraktné; všeobecné  a vlastné 

Vokatív 

Statický opis 

1.kontrolná slohová práca – statický opis 

Kontrolný diktát č.1 

Charakteristika osoby  

Svet v pohybe 

Slovesá - plnovýznamové a neplnovýznamové 

Sloveso byť 

Dynamický opis 

Zvratné a nezvratné slovesá 

Slovesný spôsob 

Ja-rozprávanie 

On-rozprávanie 

Kontrolný diktát č.2 

Príslovky 

Stupňovanie prísloviek 

Priama reč 

Citoslovcia 

2.kontrolná slohová práca – rozprávanie s využitím priamej reči 

Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy 

Veta, hlavné vetné členy 

Podmet 

Slovesný prísudok  
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Slovesno-menný prísudok 

Prisudzovací sklad, zhoda 

Dvojčlenná veta 

Veta, hlavné vetné členy 

Kontrolný diktát č.3 

Informujeme presne a pútavo 

Projekt – jeho tvorba a prezentácia 

Kontrolný diktát č.4 

 
LITERÁRNA ZLOŽKA 

Ľudová slovesnosť                 

Príslovia, porekadlá 

Pranostiky, hádanky 

Anekdoty, výroky 

Poézia 

Básne – epické a lyrické 

Populárna pieseň 

Ľudová balada  

Rozprávanie vo veršoch a v próze 

Bájka 

Báj 

Poviedka 

Dobrodružná literatúra 

Detektívka 

Dramatické umenie – rozhlasová hra 

Druhý ročník – sekunda 

 
JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Opakovanie vedomostí a zručností z prímy 

Kontrolný diktát č.1 

Komunikačné situácie 

Nemôžeme nekomunikovať 

Asertívna a efektívna komunikácia 

Nespisovné slová v súkromnej komunikácii 

Skratky v písomnej komunikácii 

Tvoríme a prednášame príhovor/prívet 

Slová cudzieho pôvodu 

Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu  

Slová podľa dobového výskytu 

Slovná zásoba, slovníky slovenského jazyka 

Slovné  druhy 

Pomnožné podstatné mená 

Rod a vzor pomnožných podstatných mien 

Opakovanie učiva o prídavných menách 

Kontrolný diktát č.2 

Umelecký opis 

1.kontrolná slohová práca – umelecký opis 

Základné číslovky 

Pravopis základných čísloviek 

Radové a násobné číslovky 

Pravopis násobných čísloviek 
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Určité a neurčité číslovky 

Kontrolný diktát č.3 

Opakovanie učiva o slovesách 

Určovanie gramatických kategórií slovies 

Slovesný vid, vidové dvojice slovies 

Dynamický opis 

Spojky 

Kontrolný diktát č.4 

Charakteristika osoby 

2.kontrolná slohová práca – charakteristika osoby 

Skladba 

Opakovanie učiva o jednoduchej vete 

Prisudzovací sklad – podmet a prísudok 

Holá a rozvitá veta 

Veta s viacnásobným vetným členom 

Vetný základ  

Jednočlenná veta slovesná  a neslovesná 

 
LITERÁRNA ZLOŽKA 

Umelecká literatúra v poézii 

Anekdoty 

Poézia 

Piesne 

Umelecká literatúra v próze 

Detský  hrdina v literatúre 

Dobrodružstvo v literatúre 

Fantasy literatúra 

Detektívka 

Western 

Robinsonáda 

Dramatické umenie 

Rozhlasová hra 

Filmové  umenie 

Tretí ročník – tercia 

 
JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Debatujeme na úrovni 

Komunikácia, debata, diskusia, roly hovoriacich v komunikácii  

Zvieracie podstatné mená mužského rodu 

Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r a na -l 

Kontrolný diktát č. 1 

Cudzie nesklonné podstatné mená 

Skloňovanie slova pani 

Buďte asertívni 

Asertívna komunikácia 

Prídavné mená 

Kontrolný diktát č. 2 

Zámená osobné, opytovacie a ukazovacie 

Číslovky 

Kto prednesie prejav? 

Slávnostný prejav 
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1.kontrolná slohová práca – slávnostný prejav 

Slovesá 

Príslovky 

Predložky 

Spojky 

Častice 

Citoslovcia 

Kontrolný diktát č. 3 

Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach 

Frazeologizmy 

Združené pomenovania 

Spôsoby obohacovania slovnej zásoby 

Uvažujeme nielen o bežných veciach 

Výkladový slohový postup 

Úvaha 

2. kontrolná slohová práca - úvaha 

Podmet, prísudok a vetný základ 

Jednočlenné a dvojčlenné vety 

Predmet 

Príslovkové určenie 

Nezabudnite sa včas prihlásiť 

Prihláška 

Prístavok 

Úspešnú plavbu v mori informácií 

Výťah 

Jednoduchá veta 

Jednoduché súvetie 

Písanie čiarky 

Kontrolný diktát č. 4 

Rozprávanie pre poslucháčov i čitateľov 

Fantastické rozprávanie 

 
LITERÁRNA ZLOŽKA 

Poézia 

Ľúbostná poézia 

Prírodná poézia 

Modlitba 

Epická poézia 

Próza 

Dievčenský román 

Dobrodružná literatúra 

Vedecko-fantastická literatúra 

Denník 

Vedecko-populárna literatúra 

Literatúra faktu 

Štvrtý ročník – kvarta 

 
JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj 

Jazykové štýly - členenie 

Slovná zásoba, slovo, význam slova, slová podľa vecného významu  
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Jazykové slovníky 

Vzťahy medzi slovami 

Slová podľa dobového výskytu  

Slová podľa citového zafarbenia 

Slová podľa pôvodu 

Slová podľa spisovnosti 

Obohacovanie slovnej zásoby 

Staň sa dobrým rečníkom 

Slohové postupy, slohové útvary 

Rečnícky štýl 

Zvukové vlastnosti reči 

Zvuková stránka jazyka a pravopis 

Hlásky 

Výslovnosť a význam slov cudzieho pôvodu 

Kontrolný diktát č. 1 

Interpunkčné znamienka 

Uvažujeme spolu 

Výkladový slohový postup  

Výklad 

1.kontrolná slohová práca – výklad 

Tvaroslovie – ohybné slovné druhy 

Tvaroslovie – neohybné slovné druhy 

Kontrolný diktát č. 2 

Drieme v tebe umelec 

Umelecký štýl 

Opisný a rozprávací slohový postup 

Charakteristika 

Syntax – hlavné a vedľajšie vetné členy 

Jednoduchá veta – vetné členy a sklady 

Vety podľa obsahu a členitosti 

Jednoduché súvetie 

Zápor v slovenčine 

Kontrolný diktát č. 3 

Opakovanie – hláskoslovie, tvaroslovie, lexikológia, štylistika  

Hľadáme odborníkov 

Náučný štýl 

Odborný opis 

Administratívny štýl 

Úradný list 

2.kontrolná slohová práca – životopis 

Publicistický štýl 

Náuka o jazyku, členenie jazykovedy 

Kontrolný diktát č. 4 

Každý deň povedať dobré slovo 

Hovorový štýl 

Slovenčina ako národný jazyk 

Dejiny slovenského jazyka 

Spisovný jazyk a nárečia 
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LITERÁRNA ZLOŽKA 

Poézia 

Znaky lyrickej poézie 

Sylabický veršový systém 

Rytmus, verš, strofa, rým 

Symbol 

Lyrický hrdina 

Lyrické žánre 

Prelínanie druhových princípov – lyricko-epická báseň 

Epika a epické žánre 

Znaky epiky 

Epické žánre 

Vonkajšia a vnútorná kompozícia epického diela 

Rozprávač 

Ja-rozprávanie, on-rozprávanie 

Dialóg a monológ 

Dramatické umenie 

Znaky drámy 

Dráma ako literárny druh 

Dramatické žánre 

Vonkajšia a vnútorná kompozícia dramatického diela 

Piaty ročník - kvinta 

Úvod do metód štúdia 

Učenie (sa) 

Projekt/projektová práca 

Práca s textom 

Informácia, komunikácia, informačný slohový postup 

Informácia 

Komunikácia 

Informačný slohový postup 

Úvod do štúdia literatúry 

Všeobecné poznatky o umení a literatúre 

Literárna veda 

Literárne druhy, formy a literárne žánre 

Literárne druhy 

Literárne formy 

Literárne žánre 

Literárny synkretizmus 

Všeobecné poučenie o slohu 

Štylistika 

Štýlotvorné činitele 

Štýlotvorný proces 

Slohové postupy 

Funkčné jazykové štýly 

Slohové útvary 

Hybridizácia v štylistike 

Vybrané slohové postupy, jazykové štýly a slohové útvary 

Opisný slohový postup a jeho útvary 

Umelecký jazykový štýl a jeho útvary 

Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 

Kontrolná písomná slohová práca - charakteristika osoby 
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Kontrolná písomná slohová práca – umelecký opis 

Kontrolné diktáty (2) 

Literárne dielo ako pojem a štruktúra 

Pojem literárne dielo 

Zložky literárneho diela 

Plány literárneho diela 

Literárny text 

Členenie literárneho textu 

Básnický text 

Prozaický text 

Dramatický text 

Transformácia literárnych textov 

Lexikálna rovina jazyka 

Základné pojmy 

Slovo 

Slovná zásoba 

Lexikografia 

Ľudová slovesnosť 

Ústna ľudová slovesnosť 

Balada 

Sylabický veršový systém 

Staroveká literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Grécka literatúra 

Sofokles - Antigona 

Rímska literatúra 

Stredoveká literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Rytierska literatúra 

Kresťanská literatúra 

Humanistická a renesančná literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Renesančná ľúbostná lyrika 

Epická poézia 

W. Shakespeare – Hamlet 

Baroková literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Hugolín Gavlovič – Valaská škola 

Šiesty ročník - sexta 

Tvarová / morfologická rovina jazyka 

Slovné druhy 

Gramatické kategórie 

Práca s textom 

Vybrané  slohové postupy, jazykové štýly a slohové útvary 

Administratívny jazykový štýl a jeho útvary 

Hovorový jazykový štýl a jeho útvary 

Rozprávací slohový postup a jeho útvary 

Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 

Kontrolná písomná slohová práca - beletrizovaný životopis 

Kontrolná písomná slohová práca - rozprávanie 

Kontrolné diktáty (2)  
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Klasicistická literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Moliére – Lakomec 

Slovenská klasicistická literatúra 

Epos/y J. Hollého 

J. Kollár – Slávy dcéra 

Časomerný veršový systém 

Skladobná / syntaktická rovina jazyka 

Vetné členy 

Vetné sklady a vetné   vzťahy 

Veta 

Súvetie 

Polovetné konštrukcie a modifikácia vetnej stavby 

Nadvetná syntax 

Romantická literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Vybrané diela svetových romantických autorov 

Puškin – Kapitánova dcéra 

Slovenská romantická literatúra 

Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 

Samo Chalupka – Mor ho! 

Andrej Sládkovič – Marína 

Ján Botto – Smrť Jánošíkova 

Literatúra od romantizmu k realizmu 

Ján Palárik – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch 

Komika 

Realistická literatúra 

Charakteristika literárneho obdobia 

Typy realizmu 

Vybrané diela svetových realistických autorov  

Realizmus v slovenskej literatúre – prvá vlna 

M. Kukučín – Keď báčik z Chochoľova umrie 

Siedmy ročník - septima  

Realizmus v slovenskej literatúre – druhá vlna 

B. S. Timrava – Ťapákovci 

J. G. Tajovský – Maco Mlieč 

J. G. Tajovský – Statky-zmätky  

Vybrané  slohové postupy, jazykové štýly a slohové útvary 

Výkladovo-úvahový slohový postup a jeho útvary 

Náučný jazykový štýl a jeho útvary 

Publicistický jazykový štýl a jeho útvary 

Písomné kontrolné slohové práce a kontrolné diktáty 

Kontrolná písomná slohová práca - výklad 

Kontrolná písomná slohová práca - úvaha 

Kontrolné diktáty (2)  

Literárna moderna 

Charakteristika literárneho obdobia 

Hlavné prúdy moderny 

Vybrané diela svetových autorov 

Slovenské literárna moderna 

Ivan Krasko – výber z lyrickej poézie 
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Umelecké avantgardy 

Predvojnové avantgardy v lyrickej poézii 

G. Appolinaire 

Medzivojnové umelecké avantgardy v lyrickej poézii 

Čítanie a interpretácia lyrických textov 

Avantgardná epická próza – expresionizmus 

Prúd autorovho vedomia 

E. M. Remarque – Na západe nič nového 

Čítanie a interpretácia epických prozaických textov 

Zvuková rovina jazyka a pravopis   

Systém slovenských hlások 

Pravidlá spisovnej výslovnosti 

Grafická stránka jazyka 

Základné pravidlá slovenského pravopisu 

Prozodické vlastnosti reči 

Návrat  k spoločenskej funkcii literatúry 

Socialistický realizmus 

P. Jilemnický – O dvoch bratoch 

Moderná slovenská lyrická poézia 

Charakteristika obdobia 

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej lyrickej poézie 

Vitalizmus  - Ján Smrek 

Nadrealizmus   

Katolícka moderna  - Rudolf  Dilong 

Čítanie a interpretácia básnických textov 

Moderná slovenská epická próza 

Rozdelenie slovenskej medzivojnovej epickej prózy     

Sociálno-psychologický realizmus 

J. C. Hronský – Jozef  Mak 

M. Urban – Živý bič 

Naturizmus 

D. Chrobák – Drak sa vracia 

Čítanie a interpretácia epických prozaických textov 

Moderné prúdy v slovenskej dráme 

Expresionizmus v dráme 

Ôsmy ročník - oktáva 

Poznatky o jazyku 

Jazyk a reč 

Náuka o jazyku 

Typy jazykov 

Vývin jazyka 

Slovenčina v systéme slovanských jazykov 

Vývin slovenského jazyka – vybrané obdobia 

Postavenie slovenského jazyka a jazykov národnostných menšín v SR 

Slovenský národný jazyk 

Funkčné jazykové štýly, vybrané slohové útvary                

Rečnícky štýl 

Slávnostný prejav 

Diskusný príspevok 

Kontrolné písomné práce a kontrolné diktáty                 

Kontrolná písomná slohová práca - slávnostný prejav 
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Kontrolná písomná slohová práca – diskusný príspevok 

Kontrolné diktáty (2) 

Svetová literatúra po roku 1945 

Charakteristika literárneho obdobia 

Vybrané literárne smery – prehľad 

Postmoderna 

Existencializmus 

Vybrané diela svetových autorov 

Spasiteľský prúd americkej prózy 

Absurdná dráma 

Detektívny román 

Literatúra fantasy a sci-fi  

Slovenská lyrická poézia po roku 1945 

Charakteristika literárneho obdobia 

Básnická tvorba M. Rúfusa 

Básnická tvorba M. Válka 

Básnická tvorba J. Urbana 

Slovenská epická próza po roku 1945 

Prozaická tvorba A. Bednára 

Prozaická tvorba L. Mňačka 

Prozaická tvorba D. Dušeka 

Slovenská dráma po roku 1945 

Dramatická tvorba I. Bukovčana 

Dramatická tvorba Lasicu a Satinského 

Dejiny literatúry                 
 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

  

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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ANGLICKÝ JAZYK  

Prvý ročník - príma 

Tematické okruhy 
 

Rodina, domov, príbuzní 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Kultúra a umenie 

Šport 

Mestá a miesta 

Masmédiá 

Človek a príroda 

Človek a spoločnosť 

Voľný čas 

Cestovanie 

Jedlo a stravovanie 

Veda a technika 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Druhý ročník – sekunda 

Tematické okruhy 

Rodina, domov, príbuzní 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Škola a štúdium 

Slovensko, moja domovina 

Mestá a miesta 

Komunikácia a jej formy 

Mladí a spoločnosť 

Masmédiá 

Človek a príroda 

Vzory a ideály 

Zdravotná starostlivosť 

Človek a spoločnosť 

Voľný čas 

Cestovanie 

Kniha – priateľ človeka 

Veda a technika 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Tretí ročník – tercia 

Tematické okruhy 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Rodina, domov, príbuzní 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Kultúra a umenie 

Šport 

Mestá a miesta 

Komunikácia a jej formy 

Bývanie 

Masmédiá 

Nakupovanie a služby 

Vzory a ideály 

Voľný čas 

Cestovanie 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Štvrtý ročník – kvarta 

Tematické okruhy 

Rodina, domov, príbuzní 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Kultúra a umenie 

Mestá a miesta 

Komunikácia a jej formy 

Bývanie 

Mladí a spoločnosť 

Masmédiá 

Človek a príroda 

Človek a spoločnosť 

Voľný čas 

Cestovanie 

Kniha – priateľ človeka 

Veda a technika 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Piaty ročník – kvinta 

Tematické okruhy 

Rodina, domov, príbuzní 

Práca a zamestnanie 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Kultúra a umenie 

Škola a štúdium 

Šport 

Bývanie 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Masmédiá 

Človek a príroda 

Vzory a ideály 

Zdravotná starostlivosť 

Voľný čas 

Jedlo a stravovanie 

Veda a technika 

Móda a obliekanie 
 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Šiesty ročník – sexta 

Tematické okruhy 

Rodina, domov, príbuzní 

Práca a zamestnanie 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Kultúra a umenie 

Škola a štúdium 

Šport 

Mestá a miesta 

Komunikácia a jej formy 

Bývanie 

Mladí a spoločnosť 

Masmédiá 

Nakupovanie a služby 

Človek a príroda 

Vzory a ideály 

Človek a spoločnosť 

Voľný čas 

Cestovanie 

Kniha- priateľ človeka 

Jedlo a stravovanie 

Veda a technika 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Multikultúrna spoločnosť 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Siedmy ročník - septima  

Tematické okruhy 

Rodina, domov, príbuzní 

Krajiny, ktorých jazyk sa učím 

Škola a štúdium 

Mestá a miesta 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Komunikácia a jej formy 

Bývanie 

Mladí a spoločnosť 

Masmédiá 

Človek a príroda 

Vzory a ideály 

Človek a spoločnosť 

Voľný čas 

Cestovanie 

Kniha- priateľ človeka 

Veda a technika 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Multikultúrna spoločnosť 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Ôsmy ročník – oktáva 

Tematické okruhy 

Práca a zamestnanie 

Kultúra a umenie 

Šport 

Masmédiá 

Nakupovanie a služby 

Zdravotná starostlivosť 

Človek a spoločnosť 

Kniha – priateľ človeka 

Jedlo a stravovanie 

Veda a technika 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Multikultúrna spoločnosť 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

 

FRANCÚZSKY JAZYK 
 

Príma – A1.1   

1. Rodina a spoločnosť 

2. Človek na cestách 

3. Vzdelávanie a práca 

4. Voľný čas a záľuby 

5. Výživa a zdravie 

6. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

7. Šport nám, my športu 

Sekunda – A1.2 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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1. Náš domov 

2. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

3. Človek a príroda 

4. Výživa a zdravie 

5. Odievanie a móda 

6. Vzory a ideály 

7. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Tercia A2.1 

1. Vzdelávanie a práca 

2. Voľný čas a záľuby 

3. Odievanie a móda 

4. Obchod a služby 

5. Krajiny, mestá a miesta 

6. Človek a spoločnosť, komunikácia 

7. Mládež a jej svet 

Kvarta A2.1 

1. Človek a príroda 

2. Kultúra a umenie 

3. Mládež a jej svet 

4. Profesia a pracovný život 

5. Veda a technika v službách ľudstva 

6. Slovensko 

7. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Tematické okruhy v ročníkoch kvinta, sexta, septima, oktáva sú zhodné 
s tematickými okruhmi 4 ročného štúdia FRJ pokročilí: 

1. ročník ( kvinta) – A2.2 

1. Náš domov 

2. Vzdelávanie a práca 

3. Voľný čas a záľuby 

4. Kultúra a umenie 

5. Človek a spoločnosť, komunikácia 

6. Mládež a jej svet 

7. Vzory a ideály 

8. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

2. ročník  ( sexta)– A2.2 

1. Rodina a spoločnosť 

2. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

3. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

4. Šport nám, my športu 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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5. Človek a spoločnosť, komunikácia 

6. Mládež a jej svet 

7. Profesia a pracovný život 

8. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

3. ročník  ( septima)– B1.1 

1. Vzdelávanie a práca 

2. Človek a príroda 

3. Voľný čas a záľuby 

4. Obchod a služby 

5. Krajiny, mestá a miesta 

6. Kultúra a umenie 

7. Profesia a pracovný život 

8. Veda a technika v službách ľudstva 

9. Vzory a ideály 

4. ročník (oktáva) – B1.2 

1. Človek na cestách 

2. Rodina a spoločnosť 

3. Výživa a zdravie 

4. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

5. Odievanie a móda 

6. Krajina, mestá a miesta 

7. Veda a technika v službách ľudstva 

8. Slovensko 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

NEMECKÝ JAZYK 
 

PRIMA -  A1.1 

1. Rodina a spoločnosť 

2. Náš domov 

3. Človek a príroda 

4. Výživa a zdravie 

5. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

SEKUNDA – A1.2 

1. Výživa a zdravie 

2. Vzdelávanie a práca 

3. Voľný čas a záľuby 

4. Mládež a jej svet 

5. Človek a spoločnosť, komunikácia 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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TERCIA – A2.1 

1.Človek na cestách 

2. Rodina a spoločnosť 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

4. Mládež a jej svet 

5. Obchod a služby 

KVARTA -  A2.1 

1. Voľný čas a záľuby 

2. Náš domov 

3. Vzdelanie a práca 

4. Kultúra a umenie 

5. Mládež a jej svet 

6. Rodina a spoločnosť 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

 
Tematické okruhy NEJ v ročníkoch kvinta, sexta, septima a oktáva sú zhodné 
s tematickými okruhmi 4 ročného štúdia NEJ pokročilí: 
 

1. ročník (kvinta) – A2.2 

1. Mládež a jej svet 

2. Náš domov 

3. Obchod a služby 

4. Krajiny, mestá a miesta 

5. Človek na cestách, Slovensko 

6. Šport nám, my športu 

7. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

8. Kultúra a umenie 

9. Rodina a spoločnosť 

2. ročník ( sexta) - A2.2 

1. Človek na cestách, Slovensko 

2. Človek a príroda 

3. Krajiny, mestá a miesta 

4. Mládež a jej svet 

5. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

6. Odievanie a móda 

7. Vzory a ideály 

3. ročník ( septima) -  B1.1 

1. Profesia a pracovný život 

2. Vzory a ideály 

3. Náš domov 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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4. Mládež a jej svet 

5. Krajiny, mestá a miesta 

6. Kultúra a umenie 

7. Veda a technika v službách ľudstva 

8. Vzdelávanie a práca 

4. ročník  ( oktáva) -  B1.2 

1. Šport nám, my športu 

2. Kultúra a umenie 

3. Voľný čas a záľuby 

4. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

5. Komunikácia, médiá 

6. Veda a technika v službách ľudstva 

7. Vzdelávanie a práca 

8. Profesia a pracovný život 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

 
MATEMATIKA    

Príma 

Počtové operácie s prirodzenými číslami 

Deliteľnosť 

Uhol 

Desatinné čísla 

Trojuholník 

Obsah obdĺžnika a štvorca 

Objem kocky a kvádra 

Kombinatorika 

Sekunda 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 

Percentá, promile 

Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, premieňanie 
jednotiek objemu 

Pomer, priama a nepriama úmernosť 

Rovnobežník 

Metódy riešenia kombinatorických úloh 

Tercia 

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, 
racionálne čísla 

Lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka a lichobežníka a trojuholníka 

Premenná, výraz, rovnica 

Kružnica a kruh 

Hranol 

Pravdepodobnosť 

Štatistika 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Kvarta 

Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel 

Pytagorova veta 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou 

Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch 

Grafické znázorňovanie závislost 

Podobnosť trojuholníkov 

Štatistika 

Kvinta 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami   

Počítanie so zlomkami  

Pomer, priama a nepriama úmera 

Percento, promile, percentil 

Mierky máp a plánov 

Logika, dôvodenie, dôkazy  

Výrok. Negácia jednoduchých a zložených výrokov 

Operácie s výrokmi – konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia 

Kvantifikované výroky, negácie kvantifikovaných výrokov 

Definícia, hypotéza, tvrdenie, úsudok 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Desiatková pozičná číselná sústava. Iné číselné sústavy – rímska, dvojková, 
hexadecimálna 

Číselné množiny – prirodzené, celé, racionálne, reálne 

Intervaly a operácie s nimi 

Vedecký zápis čísla a operácie s ním 

Mocniny s celočíselným mocniteľom  

Druhé odmocniny 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Konštanta, premenná. Dosadenie do vzorca 

Lineárny dvojčlen 

Kvadratický trojčlen, rozklad na súčin, racionálne lomené výrazy 

Lineárne rovnice, nerovnice 

Sústavy lineárnych rovníc 

Kvadratická rovnica neúplná, úplná a ich riešenia 

Sústavy kvadratickej a lineárnej rovnice 

Rovnice  a nerovnice v súčinovom tvare 

Rovnice  a nerovnice v podielovom tvare 

Rovnice s neznámou v menovateli, pod odmocninou 

Riešenie slovných úloh 

Súradnicová sústava v rovine 

Definícia funkcie, definičný obor, obor hodnôt a graf funkcie 

Vlastnosti funkcie 

Lineárna funkcia a jej vlastnosti  

Súvis lineárnej funkcie  s lineárnou rovnicou a nerovnicou 

Sexta 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Kvadratická funkcia, graf, vlastnosti  

Kvadratická rovnica a nerovnica. Súvis s grafom príslušnej kvadratickej funkcie  

Geometria a meranie  

Základné rovinné útvary 
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Konvexné n-uholníky a uhly v nich  

Trojuholník  - podobnosť a zhodnosť 

Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku 

Pytagorova a Euklidove vety 

Kružnica, kruh, uhly v kružnici 

Množiny bodov s danou vlastnosťou  

Konštrukčné úlohy 

Osová a stredová súmernosť 

Kombinatorika, pravdepodobnosť  

Variácie. Permutácie. Kombinácie 

Pascalov trojuholník 

Pravdepodobnosť javu a jeho vlastnosti 

Opačný jav, doplnková pravdepodobnosť 

Nezávislé javy. Pravdepodobnosť zjednotenia a prieniku javov 

Geometrická pravdepodobnosť 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Stupňová a oblúková miera 

Goniometrické funkcie - sínus a kosínus, tangens 

Základné goniometrické rovnice a nerovnice 

Základné vzťahy medzi goniometrickými funkciami  

Riešenie pravouhlého a všeobecného trojuholníka 

Obvod a obsah trojuholníka 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Štatistika – základné pojmy 

Priemery, modus, medián 

Smerodajná odchýlka, rozptyl 

Diagramy a grafy 

Štatistika výberového súboru – základný, výberový súbor 

Tvorba projektu a jeho výsledky  

Septima 

Geometria a meranie - Stereometria   

Voľné rovnobežné premietanie 

Hranaté a rotačné telesá 

Rezy telies 

Polohové vzťahy medzi základnými útvarmi 

Metrické vzťahy v priestore  

Povrch a objem hranatých a rotačných telies 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Mocniny a odmocniny 

Mocninové funkcie  

Exponenciálna funkcia 

Exponenciálne rovnice, nerovnice 

Logaritmická funkcia 

Logaritmus 

Logaritmické rovnice, nerovnice  

Elementárna finančná matematika – úrok, úroková miera 

Jednoduché a zložené úrokovanie 

Jednoduché úrokovanie, úroková miera 

Zložené úrokovanie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Štatistika – základné pojmy 
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Priemery, modus, medián 

Smerodajná odchýlka, rozptyl 

Diagramy a grafy 

Štatistika výberového súboru – základný, výberový súbor 

Tvorba projektu a jeho výsledky  

Logika, dôvodenie, dôkazy  

Priamy dôkaz 

Nepriamy dôkaz 

Dôkaz sporom 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

 
INFORMATIKA 

Príma  

Softvér a hardvér  

Práca so súbormi a priečinkami 

Práca v operačnom systéme 

Reprezentácie a nástroje  

Práca s grafikou 

práca s textom 

Práca s prezentáciami 

Algoritmické riešenie problémov   

Analýza problému 

Jazyk na zápis riešenia pomocou postupnosti príkazov 

Jazyk na zápis riešenia pomocou cyklov 

Informačná spoločnosť  

Bezpečnosť a riziká 

Digitálne technológie v spoločnosti 

Legálnosť používania softvéru 

Sekunda 

Komunikácia a spolupráca 

Práca s webovou stránkou 

Vyhľadávanie na webe 

Práca s nástrojmi na komunikáciu 

Reprezentácie a nástroje 

Práca s tabuľkami 

Informácie 

Štruktúry 

Algoritmické riešenie problémov  

Riešenie problémov pomocou cyklov 

Interpretácia zápisu riešenia 

Hľadanie, opravovanie chýb 

Softvér a hardvér  

Počítač a prídavné zariadenia 

Práca v počítačovej sieti a na internete 

Práca proti vírusom a špehovaniu 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Tercia 

Softvér a hardvér 

Práca so súbormi a priečinkami 

Práca v operačnom systéme 

Reprezentácie a nástroje 

Práca s grafikou 

Práca s textom 

Práca s prezentáciami 

Práca s multimédiami 

Algoritmické riešenie problémov 

Analýza problému 

Jazyk na zápis riešenia 

Riešenie problémov pomocou postupnosti príkazov 

Riešenie problémov  pomocou cyklov 

Riešenie problémov pomocou vetvenia 

Informačná spoločnosť  

Bezpečnosť a riziká 

Digitálne technológie v spoločnosti 

Legálnosť používania softvéru 

Kvarta 

Komunikácia a spolupráca  

Práca s webovou stránkou 

Vyhľadávanie na webe 

Práca s nástrojmi na komunikáciu 

Reprezentácie a nástroje 

Práca s tabuľkami 

Informácie 

Štruktúry 

Algoritmické riešenie problémov  

Riešenie problémov pomocou premenných 

Riešenie problémov  pomocou nástrojov na interakciu 

Interpretácia zápisu riešenia 

Hľadanie, opravovanie chýb 

Softvér a hardvér  

Počítač a prídavné zariadenia 

Práca v počítačovej sieti a na internete 

Práca proti vírusom a špehovaniu 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

Kvinta 

Reprezentácie a nástroje 

Informácie 

Softvér a hardvér 

Práca so súbormi a priečinkami 

Práca v operačnom systéme 

Práca v počítačovej sieti a na internete 

Reprezentácie a nástroje – nácvik písania na počítači 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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✓ osvojiť si zásady správneho písania 
na PC 

✓ oboznámiť sa s výučbovým 
programom ZAV 

✓ osvojiť si správny prstoklad 
✓ zvládnuť prstovú techniku, písať 

presne, plynulo a bez námahy 
✓ vedieť zvyšovať presnosť a rýchlosť 

písania na PC 

Procesy: ovládanie práce s programom ZAV, 

písanie na PC – stredný, horný a dolný 

písmenkový rad, nácvik písmen na číselnom 

rade, nácvik znamienok 

 

 

Reprezentácie a nástroje  

Práca s textom 

Štruktúry 

Práca s prezentáciami 

Komunikácia a spolupráca  

Práca s nástrojmi na spoluprácu a zdieľanie informácií 

Informačná spoločnosť 

Bezpečnosť a riziká 

Digitálne technológie v spoločnosti 

Sexta 

Algoritmické riešenie problémov  

Analýza problému 

Jazyk na zápis riešenia 

Riešenie problémov pomocou postupnosti príkazov 

Riešenie problémov  pomocou nástrojov na interakciu 

Riešenie problémov  pomocou premenných 

Riešenie problémov  pomocou cyklov 

Riešenie problémov pomocou vetvenia 

Interpretácia zápisu riešenia 

Hľadanie, opravovanie chýb 

Reprezentácie a nástroje  

Práca s grafikou 

Práca s multimédiami 

Práca s tabuľkami 

Informačná spoločnosť  

Bezpečnosť a riziká 

Digitálne technológie v spoločnosti 

Legálnosť používania 

Septima 

Softvér a hardvér 

Počítač a prídavné zariadenia 

Práca proti vírusom a špehovaniu 

Reprezentácie a nástroje 

Štruktúry 

Komunikácia a spolupráca 

Vyhľadávanie na webe 

Práca s nástrojmi na komunikáciu 

Práca s nástrojmi na spoluprácu a zdieľanie informácií 

Prezentovanie informácií prostredníctvom webovej stránky 
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FYZIKA 

Príma 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

Sekunda 

Teplo  

Tercia 

Svetlo  

Sila a pohyb. Práca. Energia 

Kvarta 

Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  

Kvinta 

Pozorovanie, meranie, experiment 

Sila a pohyb 

Elektrina 

Sexta 

Gravitačné pole 

Vlastnosti kvapalín a plynov 

Elektrina a magnetizmus 

Septima 

Periodické deje 

Vlnenie 

Fyzika mikrosveta 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP 

CHÉMIA 

Sekunda 

Látky a ich vlastnosti 

Premeny látok 

Tercia  

Zloženie látok 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Kvarta  

Chemické výpočty 

Zlúčeniny uhlíka 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Kvinta  

Bezpečnosť práce 

Sústavy látok, pozorovanie a experiment 

Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov 

Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba 

Chemické reakcie, chemické rovnice 

Sexta  

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické látky, uhľovodíky 

Uhľovodíky dôležité v praxi 

Deriváty uhľovodíkov – halogénderiváty a dusíkaté deriváty 

Septima 

Deriváty uhľovodíkov – kyslíkaté deriváty 

Látky v živých organizmoch. 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP 

 

BIOLÓGIA 

Príma 

Život s človekom a v ľudských sídlach 

Živé organizmy a ich stavba 

Sekunda  

Stavba a funkcie tela stavovcov 

Človek a jeho telo 

Tercia  

Neživá príroda a jej poznávanie 

Dejiny Zeme 

Ekologické podmienky života 

Kvarta  

Základné životné procesy organizmov 

Dedičnosť a premenlivosť organizmov 

Životné prostredie organizmov a človeka 

Kvinta  

Organizmus a prostredie 

Mikrosvet 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Svet húb 

Stavba a životné prejavy organizmov 

Svet rastlín 

Sexta  

Všeobecné vlastnosti živých sústav 

Stavba a životné prejavy organizmov 

Svet živočíchov 

Genetika   

Laboratórne cvičenia 

Septima  

Biológia človeka a zdravý životný štýl 

 
 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP 

DEJEPIS 

Príma 

Obrazy pravekého sveta  
Obrazy starovekého sveta  
Obrazy stredovekého sveta  

Sekunda 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Slováci v Uhorskom kráľovstve 

Obrazy novovekého sveta  
Habsburská monarchia na prahu novoveku 

 

Tercia 

 

Zrod modernej doby 

Moderný slovenský národ 

Obrazy prvej svetovej vojny 

Kvarta 

Európa v medzivojnovom období 

Československo v medzivojnovom období (1918 – 1939) 

Obrazy druhej svetovej vojny 

Slovenský štát (1939 – 45) 

Rozdelený svet 

Československo za železnou oponou 

Slovensko po roku 1989 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Kvinta 

Z historikovej dielne 

V údolí veľkých riek 

Stopy antiky 

Stopy stredoveku 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Uhorské kráľovstvo 
 

Sexta 

Odkaz novoveku 

Habsburská monarchia v novoveku 

Zrod modernej doby a nacionalizmus 

Moderný slovenský národ 

Európska expanzia 1492 – 1914 

Na ceste k prvej svetovej vojne 

Slováci v Rakúsko – Uhorsku 
 

Septima 

Prvá svetová vojna a vznik ČSR 

Európa v medzivojnovom období 

Československo v medzivojnovom období 

Druhá svetová vojna 

Slovenský štát (1939 – 1945) 

Československo za železnou oponou 

Konflikt ideológií 

Integrácia Európy 

Slovensko po roku 1989 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP 

GEOGRAFIA  

Príma 

Premeny Zeme 

Obyvateľstvo 

Náboženstvo 

Afrika 

Ázia 

Sekunda 

Európa 

Tercia 

Slovensko 

Kvarta 

Austrália a Oceánia 

Polárne oblasti 

Amerika 

Kvinta 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Mapovanie Zeme. Geografia v praxi -Zdroje poznávania v geografii 

Zem vo vesmíre, tvar a pohyby Zeme 

Zákonitosti litosféry  

Endogénne a exogénne pochody, procesy a formy georeliefu 

Zákonitosti atmosféry 

Atmosferické procesy. Práca s klimatickými diagramami 

Zmeny klímy - globálne problémy atmosféry 

Podnebné pásma a oblasti 

Zákonitosti hydrosféry 

Svetový oceán 

Vodstvo súše – ľadovce, jazerá, rieky, podpovrchová voda 

Globálne problémy hydrosféry - znečisťovanie vody 

Zákonitosti pedosféry a biosféry 

Pôdne typy sveta 

Bioklimatické pásma 

Globálne problémy pedosféry a biosféry – príčiny odlesňovania, problém výživy 

Sexta  

Zmeny na politickej mape Zeme 

Geografia obyvateľstva a sídiel 

Geografia hospodárstva                                                                                                                     

Regionálna geografia: Európa 

Ázia  

Afrika 

Amerika 

Austrália a Oceánia 

Septima  

Slovenská republika  

Všeobecnogeografická charakteristika v historickom kontexte 

Fyzickogeografická charakteristika 

Humánnogeografická charakteristika – obyvateľstvo a sídla, hospodárstvo 

Regióny Slovenska – kraje.  Miestna oblasť 

Globálne environmentálne problémy Zeme - prírodné a ekonomické  

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Príma 

Moja rodina 

Rodina- poslanie a funkcie rodiny, práva a povinnosti detí a rodičov, vzťahy v rodine, 
viacgeneračné spolunažívanie 

Moja vlasť 

Moja vlasť- občan, obec, región, štátne symboly, EÚ 
Moja trieda, moja škola 

Moja trieda, škola- školská samospráva, triedna samospráva, mimovyučovacia 
činnosť, mimoškolská činnosť 

Sekunda 

Postavenie jednotlivca v spoločnosti 

Jednotlivec v spoločnosti- osobnosť človeka, socializácia, sociálna komunikácia, 
učenie, sociálne skupiny 

Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Sociálne vzťahy- spoločnosť, tolerancia, extrémizmus, sociálne a politické napätia, 
charitatívna činnosť 

Tercia 

Občan a štát 

Štát a vznik štátu 

Funkcie štátu 

Ústava SR 

Formy vlády 

Deľba moci 

Občiansky život ako proces formovania demokracie 

Demokracia v minulosti 

Demokracia a jej základné princípy 

Voľby a volebný proces 

Občan a právo 

Právne normy 

Vzťah štátu a práva 

Právny poriadok SR 

Odvetvia práva 

Trestnoprávna zodpovednosť 

 Ľudské práva a slobody 

Ľudské práva a slobody a ich rozdelenie 

Základné dokumenty ľudských práv 

Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa 

Rovnosť medzi ľuďmi a diskriminácia, predsudky 

Menšiny a ich ochrana  

Kvarta 

Ekonomický život v spoločnosti  

Základné pojmy  

Ekonomika a ekonómia  

Základné ekonomické otázky  

Typy ekonomík  

Trhový mechanizmus  

Základné formy podnikania 

Výroba, výrobca  

Spotrebiteľ, spotreba  
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Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike  

Sexta 

Človek ako jedinec 

Psychológia ako veda, smery, teórie, metódy a disciplíny 

Vývin psychiky 

Osobnosť človeka  

Psychické procesy  

Psychika 

Dynamika psychiky 

Psychológia v praxi 

Duševné zdravie 

Duševná hygiena a poradenstvo 

Človek a spoločnosť   

Sociológia   

Kultúra  

Socializácia   

Sociálne skupiny   

Rodina 

Manželstvo 

Školská samospráva 

Angažovanosť jednotlivca 

Sociálno-patologické javy 

Septima 

Občan a štát 

Štát- znaky a formy štátu 

Právny štát 

Ústava SR 

Demokracia- deľba štátnej moci, princípy 

Voľby- druhy volieb, volebné systémy 

Európska únia- inštitúcie 

Ľudské práva 

Občan a právo 

Právo- história práva, morálka 

Odvetvia práva 

Orgány ochrany práva 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie 

Ekonomické pojmy 

Základné ekonomické otázky, typy ekonomík 

Trhový mechanizmus 

Trh, typy trhov, trhový mechanizmus 

Trhová konkurencia, trh práce 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer, pracovná zmluva 

Základné formy podnikania 
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Úloha peňazí a finančných inštitúcií 

Peniaze- formy, funkcie, euro 

Finančné inštitúcie- banky a bankové produkty 

Daňová sústava 

Oktáva 

Klasická grécka filozofia v zrkadle helenizmu 

Raná grécka filozofia 

Grécka filozofia klasického obdobia 

Helenistická filozofia / stoicizmus a epikureizmus / 

Helenistická filozofia /skepticizmus a novoplatonizmus/ 

Stredoveká filozofia a arabská filozofia 

Filozofia cirkevných otcov – patristika, sv. Agustín 

Scholastická filozofia a univerzálie 

T. Akvinský 

Arabská filozofia 

Renesančná filozofia 

Talianska renesancia 

Renesančné teórie štátu 

Renesančná prírodovedná filozofia 

Renesanční reformátori 

Novoveká filozofia a osvietenstvo 

Empirická filozofická tradícia- F. Bacon 

J. Locke, G. Berkeley a D. Hume 

Racionalizmus- R. Descartes, Spinoza, Leibniz 

Teórie štátu- Hobbes, Locke 

Francúzska osvietenská filozofia-  Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu 

Filozofia 18. a 19. storočia 

Kantova filozofia, Hegelova filozofická koncepcia 

Scientistická filozofia 19. Storočia 

Antropologická filozofia 

Filozofické trendy 20. storočia 

Existencializmus 

Prehľad súčasných filozofických smerov 20. a 21. storočia 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA  

Príma 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Hudba minulosti a súčasnosť 

Stredovek 

Renesancia 

Barok 

Klasicizmus 

Renesancia 

Romantizmus 

Od romantizmu k hudbe 20. storočia 

Impresionizmus 

Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru iných národov 

Slovenská hudba 

Rakúska a nemecká hudba 

Francúzska a talianska  hudba 

Anglicko 

Rusko 

Okolo Stredozemného mora 

Hudba USA - country 

V krajine vychádzajúceho slnka 

Sekunda 

Moderná hudba - hudba 20. a 21. storočia 

Štyri prechádzky a štyri návraty 

Od klasicizmu k neoklasicizmu 

Neofolklorozmus 

Od gregoriánskeho chorálu k súčasnej duchovnej hudbe 

Pel-Mel hudby 20. stor. 

Moderná slovenská hudba 

Pestrá paleta populárnej hudby 

Prieniky hudobných štýlov 1 a 2 

Rock and Roll 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Príma  

Výtvarný jazyk – základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Mierka a proporčné  vzťahy, operácie s proporciami 

Možnosti zobrazovania videného sveta  

Figúra v pohybe  

Podnety výtvarného umenia/ médiá, štýly, procesy, techniky, témy 

Kinetické – svetelné umenie 

Podnety výtvarného umenia 

Ranokresťanské a byzantské umenie - mozaika 

Stredoveké a gotické umenie - vitráž 

Podnety fotografie 

Inscenovaná fotografia, fotografická reportáž 

Podnety filmu a videa 

Obraz a zvuk vo filme 

Podnety architektúry 
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Urbanizmus – maketa mesta 

Podnety dizajnu 

Odevný dizajn – časť odevu, doplnok 

Podnety tradičných remesiel 

Remeslo – košikárstvo, tkáčstvo 

Podnety elektronických médií 

Písmo a obraz 

Podnety hudby a literatúry/syntetické podnety 

Farebná hudba 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Prírodné štruktúry 

Tradícia a identita/kultúrna krajina 

Výtvarné spracovanie tradícií – ornament 

Škola v galérii/galéria v škole 

Obraz pre 5 zmyslov 

Návšteva galérie 

Sekunda 

Výtvarný jazyk 

Poriadok a chaos, usporiadanie prvkov v kompozícii 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

Kreslenie priestoru, perspektíva 

Podnety výtvarného umenia 

Dada a neodada 

Akčné umenie 

Renesančné umenie 

Podnety fotografie 

Fotografická reportáž, spájanie obrazov, tvorba deja 

Podnety filmu a videa 

Scenár/literárna príprava filmu a videa 

Podnety architektúry 

Typ, funkcia a výraz stavby – urbanizmus 

Podnety dizajnu 

Dizajn výrobku, návrh úžitkového predmetu 

Podnety tradičných remesiel 

Remeslo – krajčírstvo, čipkárstvo 

Podnety elektronických médií 

Morfing – transformácie tvaru na iný tvar 

Podnety hudby a literatúry 

Vizuálna poézia, pokus o recitáciu 

Podnety z rôznych oblastí poznávania sveta 

Telo človeka, zvieraťa 

Tradícia a identita / kultúrna krajina 

Výtvarné spracovanie tradícií – rozprávok, príbehov, legiend a histórii obcí 

Škola v galérii / galéria v škole 

Umelecký trh 

Trh s umením 
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UMENIE A KULTÚRA 

1. ročník  

Kultúra a kultúrna tradícia: kultúrne povedomie, identita, tvorba kultúrnej 
tradície 

Kultúra 

Kultúrna tradícia 

Regionálna pamiatka 

Historická kultúra a súčasnosť 

Svetové kultúrne dedičstvo 

Slovenské kultúrne dedičstvo 

Vplyv kultúrneho dedičstva na súčasné umenie 

Vysoká a nízka kultúra 

Vysoká a nízka kultúra 

Umelecké druhy 

Umelecké druhy 

Umelecké dielo a jeho funkcie 

Vrstvy umeleckého diela 

Vyjadrovacie a výrazové možnosti rôznych umeleckých druhov 

Vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy rôznych druhov umenia  

Základné stavebné elementy 

Vyjadrovacie prostriedky umenia 

Poznávanie umenia 

Umenie a jeho mimoumelecké funkcie 

Umelecké slohy, smery a štýly 

Iné druhy umenia 

Umelecké dielo 

Analýza a interpretácia umeleckého diela 

Význam umeleckého diela 

Analýza umeleckého diela 

Aspekty interpretácie umeleckého diela 

Umelecká interpretácia vybraného diela 

Verbálna interpretácia umeleckého diela 

Prevádzka v kultúre – prezentácia umenia 

Kultúrne a umelecké inštitúcie 

Formy prezentácie umenia 

Reklama a marketing umenia 

Sociálny aspekt umenia 

2. ročník 

Móda a životný štýl 

Móda včera a dnes 

Funkcie oblečenia 

Sebavyjadrenie prostredníctvom módy 
Globalizácia v móde 

Kultúra tela – kult tela 

História a súčasnosť kultu tela 

Ideál krásy včera a dnes 

Zdravý a nezdravý vzťah k vlastnému telu 

Projekt vlastného životného štýlu 

Každodenná kultúra – experimenty 
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Tvorba videoklipu 

Recyklácia v materiálnom a kultúrnom zmysle 

Reklama 

Reklama 

Reklamná kampaň 

Osobná reklama 

Tvorba reklamy 

Masová a populárna kultúra 

Masová kultúra 

Populárna  kultúra 

Ľudia v populárnej  kultúre 

Elektronické médiá 

Elektronické médiá 

Etiketa 

Projekt 

Hodnota umenia a trh s umením 

Hodnota umenia 

Umelecký trh 

Trh s umením 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

ETICKÁ VÝCHOVA 

Príma 

Identifikácia a vyjadrovanie citov  

City 

Vyjadrovanie citov 

Prežívanie pohody 

City a zdravie človeka 

City a komunikácia 

Kognitívna a emocionálna empatia 

Empatia 

Zložky empatie 

Rozvoj empatie 

Empatia v kolektíve – škola a rodina 

Empatia v zložitých životných situáciách 

Empatia a komunikácia 

Kognitívna a emocionálna empatia 

Empatia 

Zložky empatie 

Rozvoj empatie 

Empatia v kolektíve – škola a rodina 

Empatia v zložitých životných situáciách 

Empatia a komunikácia 

Asertívne správanie POzitívne 

Asertivita 

Spôsoby správania v kolíznych situáciách 

Asertívne techniky ako súčasť komunikácie 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Asertívne práva ako súčasť komunikácie 

Pozitívne vzory správania 

Vzor, model, idol, ideál 

Pozitívne a negatívne vzory správania anonymných hrdinov 

Dobro a zlo – morálna dilema v ľudskom živote 

Pozitívne vzory v každodennom živote   

Reálne a zobrazované vzory 

Pozitívne a negatívne vzory správania v každodennom živote 

Osobnosti verejného života ako prosociálne vzory 

Anonymné prosociálne vzory 

Môj vzor 

Prosociálne správanie 

Komponenty prosociálneho správania 

Druhy prosociálneho správania 

Priateľstvo ako druh prosociálneho správania 

Prosociálne správanie v kolektíve 

Prosociálne správanie a aktuálne problémy súčasného sveta 

 

Sekunda 

Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity   

Spoločenstvo žiakov 

Silné a slabé stránky osobnosti 

Pozitívne a negatívne vlastnosti človeka 

Zdravé sebavedomie 

Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Byť sám sebou 

Presadenie a obhájenie svojho názoru v rôznych životných situáciách 

Opýtať sa „prečo“ a odmietnutie 

Asertívne techniky ako súčasť komunikácie 

Asertívne práva ako súčasť komunikácie 

Riešenie konfliktov 

Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity  

Priateľstvo 

Nový vzťah k druhým – nezávislosť a rešpekt 

Prosociálne správanie v kolektíve 

Slobodné prijatie záväzkov a ich dodržiavanie 

Etické aspekty vzťahu vo vlastnej rodine 

Poznávanie vlastnej rodiny – mama, otec, súrodenci 

Sociálne zručnosti v rámci rodiny 

Zdravá a nezdravá kritickosť  – pochopenie rodičov a súrodencov  

Pravidlá hry v rodine – práva a povinnosti 

Závislosť 

Delikvencia 

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti 

Rozvíjanie a spoznávanie sexuálnej identity – chlapci a dievčatá 

Priateľstvo a láska 

Láska a manželstvo 

Počatie a prenatálny život 

Prevencia pohlavne prenosných chorôb a AIDS 

Predčasný sexuálny život 
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Tercia 

Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom 

Spoločenstvo žiakov 

Sociálna empatia 

Empatia a znevýhodnení ľudí 

Zdravie ako etický problém 

Formy zdravia v živote človeka 

Zdroje etického poznania ľudstva 

Morálne hodnoty a normy 

Zmysel a smer života 

Svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku 

Pozitívne vzory – literatúra, umenie a ľudová slovesnosť 

Etika a náboženstvo 

Etika a spoločnosť 

Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota 

Zdravie ako etická hodnota 

Výživa a životospráva 

Práca a zmysluplné využitie voľného času 

Environmentálna etika 

Etické problémy doby 

Ekonomické hodnoty a etika 

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a cieľ 

Ekonomické cnosti   

Svojpomoc, solidarita, pomoc sociálne slabším 

Spotrebiteľ 

Konzumná  spoločnosť 

Etika práce, etika a ekonomika 

Etika práce. Zamestnanie, povolanie, práca a odpočinok 

Profesijná etika 

Etický kódex zamestnanca 

Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce (kooperácie) 

Etika a ekonomika 

Globalizácia 

Kvarta 

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

Spoločenstvo žiakov 

Poznanie  ako etická hodnota 

Etické dilemy 

Dobré meno a česť 

Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 

Komunikácia a jej význam 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Rozhovor – základ kultivovanej komunikácie 

Riešenie konfliktov 

Asertivita 

Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania 

Zdravý životný štýl 

Zdravie 

Prosociálne správanie v zdravom životnom štýle 

Vzťahy ako prejav zdravého životného štýlu 
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Človek a výživa ako životný štýl 

Závislosti  

Delikvencia 

Závislosti 

Vplyv drog na zdravie človeka 

Súčasné formy drog 

Vandalizmus a vulgarizmus 

Sekty a kulty 

Masmediálne vplyvy 

Masmédiá 

Kritický divák 

Internet 

Sociálne siete  

Kvinta 

Komunikácia 

Spoločenstvo žiakov 

Komunikácia a jej význam 

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Rozhovor – základ kultivovanej komunikácie 

Emócie v komunikácii 

Empatia 

Asertivita 

Zdravá a nezdravá kritickosť 

Riešenie konfliktov 

Komunikácia ako prostriedok prosociálneho správania 

Masmediálna komunikácia 

Komunikácia v rodine 

Komunikácia v škole 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

Silné a slabé stránky osobnosti 

Pozitívne hodnotenie iných 

Umenie hľadať prijateľný kompromis 

Akceptovanie ľudí s odlišnými názormi a postojmi 
Tolerancia, rešpekt a úcta k inakosti 

Ľudská dôstojnosť a náboženská etika 

Človek a jeho hodnota 

Tvorivé riešenie medziľudských vzťahov 

Etika sexuálneho života 

Priateľstvo, láska, partnerstvo 

Láska a manželstvo – výber partnera pre život 

Sexualita 

Počatie a prenatálny život 

Prirodzené a umelé metódy regulácie počatia 

Prevencia pohlavne prenosných chorôb a AIDS 

Predčasný sexuálny život  

Mravný dopad promiskuitného života 

Aktuálne problémy triedy – hodnotenie práce 

Sexta 

Dobré vzťahy v rodine 

Spoločenstvo žiakov 



 60 

Rodinné spoločenstvá a ja 

Generačné vzťahy ako etický problém 
Kompatibilita medzigeneračných očakávaní 
Rodové stereotypy 
Fungujúca rodina ako prevencia voči kriminalite a závislostiam 

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojený etických zásad 

Súvislosť medzi hodnotami a mravnými normami, medzi právnymi a mravnými 
normami 

Svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku 

Česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnota 

Humanizmus, ľudské práva, práva dieťaťa 

Význam prosociálnych vzorov pre výchovu v jednotlivých kultúrach 

Etika a svetové náboženstvá, náboženská etika 

Vplyv spoločnosti na utváranie etických hodnôt 

Kultúra ako etická hodnota 

Etika práce, etika a ekonomika 

Etika práce. Zamestnanie, povolanie, práca a odpočinok 

Profesijná etika 

Etický kódex zamestnanca 

Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce (kooperácie) 

Pravidlá „fair-play“ v ekonomicko-pracovných vzťahoch 

Práca a zmysluplné využitie voľného času 

Etika a ekonomika 

Environmentálna etika 

Globalizácia 

Zdravý životný štýl 

Zdravie ako etická hodnota 

Výživa a životospráva 

Delikvencia 

Závislosti 

Vplyv drog na zdravie človeka 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Prima 

Pravda ako hodnota 

Úvod – učebný plán 

Metódy, formy a kritériá hodnotenia 

Pevný ako kameň 

Pravda či klamstvo 

Pravda vo vzťahoch 

Sila slova 

Hovorí sa, že... 

Krivé svedectvo 

Hľadanie pravdy o svete 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Človek sa pýta prečo 

Svet očami „básnika“ 

Na počiatku 

Oslava Tvorcu 

Svet ako Boží dar 

Ekologické  problémy 

Ochrana životného prostredia 

Hľadanie pravdy o sebe 

Človek – najmilší Boží zámer 

Boh ako hrnčiar 

Mám hodnotu 

Človek v raji a jeho pád 

Vyznanie a odpustenie viny 

To nie ja, to on...! 

Svedomie 

Ohlasovatelia pravdy 

Slovo, ktoré ohlasuje pravdu 

Slová ako obrazy 

Zhltni slovo – Ezechiel 

Ježiš učí v podobenstvách 

Sv. Štefan ako svedok pravdy 

Vaše áno, nech je áno 

Konať v pravde 

Zlaté pravidlo 

Zákon lásky 

Skutky lásky 

Zodpovednosť za iných 

Projekt pomoci iným 

Sekunda 

Sloboda človeka 

Úvod – učebný plán 

Metódy, formy a kritériá hodnotenia 

Prečo dodržiavať desatoro. 

Múdrosť overená generáciami. 

Vznik a prenasledovanie Cirkvi.  

Komunizmus a väzni svedomia. 

Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v ČSSR. 

Otroctvo v minulosti a dnes. 

Otroctvo v súčasnosti. 

Sloboda a rozhodnutia 

Sloboda a rozhodnutia. 

Rozhodnutie a dôsledky. 

Svedomie. 

Rozvoj svedomia. 
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Advent. 

Boh oslobodzuje človeka 

Vlastné hranice a vina. 

Kto za to môže. 

Zažiť odpustenie. 

Ježiš oslobodzuje od hriechu. 

Legenda o sv. Jurajovi – boj so zlom. 

Sviatosť zmierenia. 

Rešpektovanie vierovyznaní 

Veriť... 

Kresťanstvo Zjavené náboženstvo. 

Hlavné učenie svetových náboženstiev. 

Posvätné miesta. 

Svätiť sviatočné dni. 

Putovanie po ceste predkov. 

Láska ako princíp slobody 

Kam patrím? 

Autorita ? A na čo? 

Hierarchia Cirkvi. 

Sloboda a vzťah k autoritám. 

Diecézy Katolíckej cirkvi na Slovensku. 

Blahoslavenstvá. 

Opakovanie 

Tercia 

Dôstojnosť človeka 

Úvodná hodina - učebný plán 

Metódy, formy a kritériá hodnotenia 

Zodpovednosť 

Sebapoznanie, sebaprijatie, komplexy 

Sebaúcta 

Kto je človek 

Kto je človek, úcta k človeku 

Ľudská dôstojnosť 

Človek ako muž a žena, kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka 

Ľudskosť 

Vojna v minulosti a dnes, zmysel utrpenia 

Boh ukrytý v biede sveta, Božie kráľovstvo 

Ľudskosť, tolerancia, ježišov postoj k ľuďom na okraji 

Dôstojnosť a výkon 

Mať alebo byť 

Hodnota práce 

Cirkev slabých 

Kultúra života 

Kultúra rozvoj človeka a spoločnosti 
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Hodnoty kultúry života a smrti, ochrana hodnôt 

Ľudskosť – kresťanský ideál a vzory 

Zodpovednosť 

Pozvanie k rastu a zodpovednosti 

Spoznať svoje silné a slabé stránky 

Objaviť svoje sny 

Zodpovednosť za seba 

Ísť za hviezdou (Ježiš ako vzor), Ježišove postoje 

Kto bol a je pre ľudí Ježiš 

Ježiš- Boží Syn 

Zodpovednosť za svoju vieru 

Čo znamená veriť? , vyznanie viery 

Keď ľudia veria viac sebe, ľuďom... ako Bohu 

Aký Boh je, alebo aký Boh nie je, komu vlastne verím? 

Jeden Boh a mnohí, sekty 

Zodpovednosť za budovanie vzťahov 

Túžba po láske 

Kamarátstvo, priateľstvo, láska 

Čas na lásku, Je to láska? 

Zodpovednosť človeka za svet v ktorom žije 

Pohľad kresťana na vzťah človeka k prírode 

Kresťanské posolstvo ľudskosti, pravda, dobro a krása 

Požiadavka spravodlivosti... 

Kvarta 

Zodpovednosť 

Spoznať svoje silné a slabé stránky 

Objaviť svoje sny 

Pozvanie k rastu 

Pozvanie k zodpovednosti 

Zodpovednosť za seba 

Moje vzory 

Ísť za hviezdou 

Ježišove postoje 

Kto bol a je pre ľudí Ježiš 

Ježiš Boží syn 

Zobrazenie Ježiša v umení 

Zodpovednosť za svoju vieru 

Čo znamená veriť 

Vyznanie viery 

Aký Boh je a aký Boh nie je 

Komu vlastne verím ? 

Kto si Bože? 

Dogmy - reč viery 

Sekty 
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Beseda o sektách 

Zodpovednosť za budovanie vzťahov 

Túžba po láske 

Kamarátstvo a priateľstvo 

Priateľstvo a láska 

Čas na lásku 

Význam pohlavia 

Láska a manželstvo 

Rodina 

Zodpovednosť za svet v ktorom žije 

Pohľad kresťana na vzťah človeka k prírode 

Boh pozýva človeka k ochrane Božieho diela 

Ekologická uvedomelosť kresťanov 

Kresťanské posolstvo ľudskosti 

Požiadavky spravodlivosti, čestnosti a zodpovednosti 

Úloha Cirkvi v spoločnosti 

Kvinta 

Hľadanie cesty 

Úvod- učebný plán 

Metódy, formy a kritériá hodnotenia 

Naše cesty sa na čas spojili 

Cesta k druhým ľuďom- komunikácia  

Prehlbovanie komunikácie 

Elektro- komunikačné mosty 

Trojrozmernosť človeka  

Som človek na ceste, zmysel života 

Človek bytosť náboženská 

Boh v ľudskom svete 

Boh prichádza človekovi v ústrety- počúvanie (metaforická reč) 

Boh hovorí k Samuelovi 

Vydať sa na novú cestu- Abrahám 

Boh čaká ľudské "Áno" (Mária) 

Ísť vlastnou cestou - konflikt vo svedomí 

Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva 

Byť človekom 

Môj počiatok 

Pôvod dôstojnosti človeka 

Slovo sa stalo Telom (Ježišovo ľudstvo) 

Osobnosť Ježiša Krista 

Na ceste s Ježišom- kríž- znamenie kresťana 

Silnejší ako smrť 

Na ceste k osobnosti – Šance a riziká 

Osobnosť - vývoj osobnosti 

Deformácia osobnosti 

Krištofova cesta- moja cesta 

Boh a človek 

S tebou na ceste- sviatosti, znovu nájdený otec (Sviatosť zmierenia) 

Cesta do Emauz (Eucharistia) 
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Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice (Boh vzťahov) 

Človek v spoločenstve 

Muž a žena- ikona Boha 

Boží plán s človekom vychádzajúci z jeho sexuality (sexualita ako dar a úloha) 

Rizikové sexuálne správanie (AIDS...) 

Povolanie ako služba ľuďom (nasledovanie) 

Ľudské spoločenstvo 

Zmysel slávenia kresťanskej nedele 

Sexta 

Moje hodnoty 

Úvod- učebný plán 

Metódy, formy a kritériá hodnotenia 

Naše ruky hovoria- úvodná hodina 

Hodnoty, Životný štýl  

Hodnoty života 

Obraz sveta v „mýte“ a v „logu“ 

Človek správcom Zeme  

Človek ako spoločenstvo osôb 

Manželstvo- áno alebo nie 

Plodnosť - dar alebo ohrozenie 

Nechať žiť je správna voľba 

Šírenie kresťanských hodnôt v Európe 

Je potrebná autorita? 

Obraz a skutočnosť 

Stred Európy 

Neúnavný atlét, dejiny a legenda 

Návšteva Vlastivedného múzea vo Zvolene 

Syntéza života a viery 

Requiem aeternam deo 

Kresťanské hodnoty v spoločnosti 

Triedne kolo Biblickej olympiády 

Človek a jeho vzťah k spoločnosti 

Vzťah Cirkev- štát 

Pramene plnohodnotného života 

Studňa alebo pravda o mne samom 

Otčenáš a môj život 

Stojím pre Tebou 

Zázrak, kúzlo alebo trik? 

Zo smrti do života 

V zajatí temných síl 

Ježiš kladie svoje ruky na človeka 

Ježiš sa nás dotýka vo sviatostiach 

Plnosť života 

Otázky, ktoré nás trápia 

Právo na smrť alebo právo na dôstojné umieranie 

Brána len pre mňa 

Posmrtný život 

Samovražda 
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Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP. 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – dievčatá 

Príma 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton 

Sekunda 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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Tercia 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton, tenis 

Kvarta 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton, tenis 

Kvinta 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene  

Relaxačné a dýchacie cvičenia 
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Cvičenia na správne držanie tela 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Cvičenia v prírode  

Jogging 

Pohybové hry 

Chôdza s behom 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Aerobik 

Zumba 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Rytmická gymnastika 

Základná gymnastika 

Tenis, speedminton 

Stolný tenis 

Bedminton 

Sexta 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene  

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Cvičenia na správne držanie tela 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Cvičenia v prírode  

Jogging 

Pohybové hry 

Chôdza s behom 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Aerobik 

Zumba 

Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 
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Rytmická gymnastika 

Základná gymnastika 

Tenis, speedminton 

Stolný tenis 

Bedminton 

Septima 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene  

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Cvičenia na správne držanie tela 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Cvičenia v prírode  

Jogging 

Pohybové hry 

Chôdza s behom 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Aerobik 

Zumba 

Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Rytmická gymnastika 

Základná gymnastika 

Tenis, speedminton 

Stolný tenis 

Bedminton 

Oktáva 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene  

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Cvičenia na správne držanie tela 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Cvičenia v prírode  

Jogging 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 
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Kondičné cvičenia 

Aerobik 

Zumba 

Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Rytmická gymnastika 

Základná gymnastika 

Tenis, speedminton 

Bedminton 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA – chlapci 

Príma 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Basketbal 

Futbal 

Florbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton 

Sekunda 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 
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Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Basketbal 

Futbal 

Florbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton 

Tercia 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Futbal 

Florbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton, tenis 

Kvarta 

Zdravie a jeho poruchy 

Zásady rozcvičenia 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zásady prvej pomoci 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Pohybové hry 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 
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Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Futbal 

Florbal 

Športové hry 

Športová gymnastika 

Základná gymnastika 

Stolný tenis 

Bedminton, tenis 

 Kvinta 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene, poradové cvičenia 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Jogging 

Pohybové hry 

Chôdza s behom 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 

Atletika 

Kondičné cvičenia 

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Futbal 

Florbal 

Športová gymnastika 

Tenis, speedminton 

Stolný tenis 

Sexta, Septima, Oktáva 

Zdravie a jeho poruchy 

Zdravie a zdravotné oslabenie 

Poučenie o bezpečnosti a hygiene, poradové cvičenia 

Relaxačné a dýchacie cvičenia 

Zdravý životný štýl  

Všestranne rozvíjajúce cvičenia 

Jogging 

Pohybové hry 

Chôdza s behom 

Telesná zdatnosť  a  pohybová výkonnosť 
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Atletika 

Kondičné cvičenia 

Kontrolné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Športové činnosti pohybového režimu 

Volejbal 

Basketbal 

Futbal 

Florbal 

Športová gymnastika 

Tenis, speedminton 

Stolný tenis 
 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom Inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom iŠVP na 
adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Inovovaný ŠVP.

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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8.2 Voliteľné predmety a predmety, ktoré si zvolila škola 

Názov predmetu Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

 

     Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu študentov v rámci 

Európskej únie. Ovládanie cudzích jazykov pomáha študentom prekonať jazykové bariéry, čo prispieva 

k zvýšeniu ich mobility v európskom priestore, k ďalšiemu štúdiu a k uplatneniu sa na trhu práce. 

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch sú založené na SERR. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku 

smeruje k dosiahnutiu úrovne B2. 

 

     Učením cudzích jazykov sa študentom otvárajú nové obzory ohľadom spoznávania nových kultúr, ľudí, 

rozširujú sa pracovné vyhliadky a podporuje sa mobilita študentov v rámci Európskej únie a celého sveta.  

 

     Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre 

nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Jazykové vzdelávanie chápané ako „vzdelanie pre 

život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv. 
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Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk – 3.ročník 

 
Tematický celok 1: Rodina a spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina a spoločnosť  

- rodinné vzťahy 

- vzťahy medzi ľuďmi 

- náboženstvo 

- životopis (osobné údaje: meno,  

   bydlisko, dátum a miesto narodenia,  

   rodinný stav, významné momenty v  

   živote),  

-  rodinné vzťahy (vzťahy medzi   

   súrodencami, rodičmi a deťmi,  

   starí rodičia, pomoc v rodine,  

   domáce práce, všedné dni a  

    rodinné oslavy), 

-  predstavy o svojej budúcej rodine,  

   partnerovi, bývaní, práci,  

-  rodina a spoločnosť (funkcie rodiny,  

    rodina kedysi a dnes, generačné  

   problémy a problémy  

   monoparentálnych rodín,  

   rozvodovosť, nízka pôrodnosť).  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh, vedieť napísať životopis 

Tematický celok 2: Kultúra a umenie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúra a umenie 

- druhy umenia 

- kultúra a jej formy 

- umenie – spoločnosť - kultúra 

- druhy umenia – folklór, maliarstvo,   

   sochárstvo, architektúra -  

   najznámejšie osobnosti. 

- možnosti kultúry v meste a na    

  vidieku (múzeá, výstavy, divadlá,  

  kiná, koncerty, cirkus, tanec), 

- obľúbená oblasť kultúry a umenia  

- návšteva kultúrneho podujatia, 

- hudobné, filmové, divadelné a  

   folklórne festivaly, atmosféra,  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh, vedieť napísať opis udalosti 
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- ďalšie druhy umenia – folklór,  

   maliarstvo, sochárstvo, architektúra -  

najznámejšie osobnosti.  

Tematický celok 3: Šport 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šport 

- druhy športu 

- športové disciplíny 

- význam športu pre rozvoj  

  osobnosti  

- nové trendy v športe 

- Fair play športového  

   zápolenia 

- druhy športu (kolektívne,    

   individuálne, letné a zimné,  

   atraktívne športy, rekreačný  

   a profesionálny šport), 

- význam športu pre rozvoj osobnosti  

  fyzické a duševné zdravie, vôľové  

  vlastnosti, charakter), 

- významné športové podujatia,  

   súťaže,  

   olympijské hry,  

 - negatívne javy v športe (sláva,  

   peniaze, doping). 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh, 

 

Tematický celok 4: Domov a bývanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Domov a bývanie 

- môj dom, byt 

- zariadenie  

- domov a jeho okolie 

- bývanie v meste a na  

  dedine 

- životný štýl 

- môj domov (opis prostredia, v  

  ktorom bývam, vybavenie  

  miestností), 

- bývanie v meste a na vidieku  

  (výhody a nevýhody), 

- ideálne bývanie (vlastné predstavy o  

  bývaní), 

- domov a jeho význam v živote  

   človeka (kultúra bývania u nás a v  

   iných krajinách),  

- problém bývania mladých rodín,  

   kúpa a prenájom bytu, deti na  

   sídliskách. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh, 
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Tematický celok 5: Obchod a služby 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obchod a služby 

- nákupné zariadenia 

- druhy a spôsoby nákupu a  

   platenia 

- pošta a telekomunikácie 

- hotely a hotelové služby 

- centrá krásy a zdravia 

- kultúra nakupovania a 

služieb 

- nákupné zariadenia (obchody,  

   hypermarkety, trhoviská), 

- služby  

- reklama a vplyv reklamy na  

  zákazníkov, 

- druhy a spôsoby nákupu a platenia  

   (katalógový predaj, splátky,  

   týždenný nákup), 

 - zahraničné výrobky u nás, export  

   slovenských výrobkov. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 

 

Tematický celok 6: Doprava a cestovanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Doprava a cestovanie 

- dopravné prostriedky 

- osobná doprava  

- príprava na cestu a 

cestovanie - - turistika a 

cestovný ruch   

 

- prípravy na cestu, dôvody, cieľ a   

   význam cestovania (za prácou, na  

   dovolenku, služobne), 

-  dopravné prostriedky (výhody a  

   nevýhody jednotlivých dopravných  

   prostriedkov), 

- individuálne a kolektívne cestovanie  

  (spôsob a druhy dopravy, druhy  

  ubytovania, stravovanie), 

- cestovanie kedysi a dnes, cestovanie  

   v budúcnosti,  

- možnosti cestovania do zahraničia. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 
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Tematický celok 7: Zamestnanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zamestnanie 

- druhy povolaní 

- pracovné pomery a kariéra 

- nezamestnanosť 

- typy povolaní (fyzická a duševná  

  práca), voľba povolania, jej  

  motivácia, 

- trh práce (ponuka pracovných miest    

  a nezamestnanosť, žiadosť o   

  zamestnanie, profesijný životopis,  

  prijímací pohovor), 

- pracovný čas a voľný čas  

  (zdokonaľovanie práce, nové  

  technológie), 

- pracovné príležitosti doma a v  

  zahraničí, pracovné podmienky  

  (mzda, sociálna starostlivosť)  

- kariéra a rodinný život,  

  zamestnanosť žien (materská  

  dovolenka), rekvalifikácia,  

  dôchodcovia. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh, vedieť napísať žiadosť do zamestnania 

a motivačný list 

 

Tematický celok 8: Komunikácia a jazyky 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a jazyky 

- jazyk ako  dorozumievací  

   prostriedok 

- formy komunikácie 

- kultúra komunikácie 

- typy komunikácie a jej význam  

  (verbálna, neverbálna), 

- komunikácia v rôznych situáciách  

  (na verejnosti a v súkromí medzi  

  mladými, mladými a staršími, na  

  ulici, v škole, v rodine, v  

  každodennom živote, vo  

  výnimočných situáciách), 

- moderné formy komunikácie  

  (mobilný telefón, počítač -  

  elektronická pošta, internet), 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 
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- jazyk ako dorozumievací prostriedok  

  (výučba svetových jazykov, ich  

  využitie, rozšírenosť cudzích  

  jazykov),  

- jazyk štandardný, hovorový, slang,  

  odborný a pod. 

 

Tematický celok 9: Masmédia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Masmédiá 

- typy MKP 

- vplyv MKP na jednotlivca  

  a spoločnosť 

- typy masovokomunikačných    

  prostriedkov (ich využitie, výhody,   

  nevýhody), 

- tlač (noviny, časopisy, rubriky) -  

  výber, nákup, čítanie – obľúbené  

  články, 

- rozhlas, televízia (obľúbené typy  

  programov, sledovanosť), 

- vplyv masmédií na život jednotlivca,  

  rodiny i spoločnosti,  

- internet a jeho vplyv na človeka a  

  spoločnosť. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 

 

Tematický celok 10: Stravovanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stravovanie 

- stravovacie návyky 

- mäso a mäsové výrobky 

- zelenina a ovocie 

- nápoje 

- cestoviny a múčne výrobky 

- mliečne výrobky 

- stravovacie zariadenia 

- príprava jedál 

- jedlá a nápoje počas dňa (raňajky,  

  obed, večera), obľúbené jedlo, 

- stravovacie možnosti a zariadenia  

  (stravovanie v škole, doma, v  

  reštaurácii), 

- národné kuchyne – zvyky a  

  špeciality (suroviny, jedlá,  

  stolovanie), 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 
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- kultúra stolovania 

- zdravá výživa 

 

- medzinárodné kuchyne  

  (charakteristika, rozdiely, špeciality), - zdravá 

kuchyňa (stravovanie detí,  

   návyky, vegetariánstvo, diéty). 

 

Tematický celok 11: Voľný čas a záľuby 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Záľuby, voľný čas 

a životný štýl 

- záľuby 

- knihy a čítanie 

- rozhlas, televízia a internet 

- výstavy a veľtrhy 

- kultúra a jej vplyv na         

  človeka 

- umenie a rozvoj osobnosti 

 

- možnosti trávenia voľného času, 

- organizovaný voľný čas  

  (mimoškolské aktivity, krúžky,  

  brigády), 

- individuálne záľuby (umenie,  

  kultúra, hudba, knihy, šport, domáce  

   práce, príroda), 

- vplyv zmien spoločnosti na trávenie  

   voľného času (kedysi a dnes),  

- trávenie voľného času rôznych  

   vekových kategórií.  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 

 

Tematický celok 12: Krajiny, mestá a miesta 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajiny, mestá a miesta 

- krajiny a svetadiely 

- moja krajina a moje mesto 

- kultúrne a historické  

- pamiatky krajín a miest 

 

- dôležité miesta v mojom živote   

   (rodisko, miesto štúdií, miesto  

   trávenia víkendov a prázdnin), 

- sprevádzanie turistov (privítanie,  

   základné informácie o pobyte), 

- turisticky zaujímavé miesta (hrady,  

  zámky, kúpele, jaskyne) a mestá, 

- miesto vhodné na oddych a miesto  

   na spoločenské vyžitie  

-  miesto mojich snov  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 
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Tematický celok 13: Obliekanie a móda 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obliekanie a móda 

- základné druhy oblečenia 

- odevné doplnky 

- výber oblečenia na rôzne  

  príležitosti 

- druhy a vzory odevných  

  materiálov 

- móda a jej trendy 

 

- vplyv počasia a podnebia na  

  odievanie, 

- odev a doplnky na rôzne príležitosti, 

- výber oblečenia (móda, vek, vkus,  

   nálada, možnosti), starostlivosť o  

   oblečenie, 

-módne trendy -farby, tvorcovia,  

 módne prehliadky,  

- “Šaty robia človeka”, šaty na mieru  

  alebo konfekcia (v obchode s  

  odevmi, u krajčíra). 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 

 

Tematický celok 14: Kniha, priateľ človeka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kniha, najlepší priateľ 

človeka 

- žánre 

- obľúbený autor 

- nositelia Nobelovej ceny 

- kríza v čítaní 

- knihy - výber, čítanie, 

- obľúbený autor a žánre, 

- prečítané dielo spisovateľa krajiny,  

  ktorej jazyk sa učím (život a dielo  

  spisovateľa), 

- nositelia Nobelovej ceny za literatúru  

  a ich diela,  

- kríza v čítaní beletrie  

  (príčiny, kupovanie kníh, služby  

  knižníc, inštitútov).  

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie 

doplnkových úloh 
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Názov predmetu Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

 

     Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu študentov v rámci 

Európskej únie. Ovládanie cudzích jazykov pomáha študentom prekonať jazykové bariéry, čo prispieva 

k zvýšeniu ich mobility v európskom priestore, k ďalšiemu štúdiu a k uplatneniu sa na trhu práce. 

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch sú založené na SERR. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku 

smeruje k dosiahnutiu úrovne B2. 

 

     Učením cudzích jazykov sa študentom otvárajú nové obzory ohľadom spoznávania nových kultúr, ľudí, 

rozširujú sa pracovné vyhliadky a podporuje sa mobilita študentov v rámci Európskej únie a celého sveta.  

 

     Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre 

nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Jazykové vzdelávanie chápané ako „vzdelanie pre 

život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv. 
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Učebné osnovy 

Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk – 4.ročník /2 hodiny týždenne 

 
Tematický celok 15: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie 

- ľudské telo 

- fyzické charakteristiky 

- charakterové vlastnosti   

   človeka 

- choroby a nehody 

- hygiena a starostlivosť o  

  telo 

- zdravý spôsob života 

- nemocnica a klinika,  

  lekáreň a lieky, poistenie 

- ľudské telo,  

- bežné a civilizačné choroby, úrazy,  

  telesné a fyzické stavy, návšteva u  

  lekára, v lekárni,  

- zdravý spôsob života (správna  

  životospráva, telesná a duševná  

  hygiena),  

 

  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 16: Vzdelávanie a práca 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzdelávanie a práca 

- škola a jej zariadenie 

- učebné predmety 

- pracovné činnosti a profesie 

- školský systém 

- celoživotné vzdelávanie 

 

- pracovné podmienky 

 

- školský systém (typy školských  

   zariadení, skúšky, organizácia   

   školského roka, klasifikácia,  

   prázdniny),  

- vyučovanie (rozvrh hodín, predmety,  

  prestávky, školské stravovanie,  

   

aktivity na hodine),  

- život žiaka (voľný čas, záľuby,  

  mimoškolské aktivity, brigády,  

  priatelia, vreckové),  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať  

 

na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Tematický celok 17: Vzťahy medzi ľuďmi 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy medzi ľuďmi 

- medziľudské vzťahy 

- priateľstvo a láska 

- spoločenské problémy 

- negatívne javy 

- riešenie konfliktov 

 

- medziľudské vzťahy (v rodine a v  

  škole, susedské, generačné),  

- priateľstvo a láska (hodnotový  

  systém, postoje, stretnutia, oslavy), 

- spoločenské problémy (vzťah  

  spoločnosti a jednotlivcov k  

  postihnutým, závislým a  

  bezdomovcom),  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 18: Človek a príroda 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a príroda 

- zvieratá/fauna 

- počasie 

- rastliny/flóra 

- klíma 

- človek a jeho životné  

  prostredie 

- príroda okolo nás – ochrana  

  životného prostredia 

 

- ročné obdobia, počasie,  

- príroda okolo nás – fauna (zvieratá  

  voľne žijúce, v ZOO, domáce) a  

  flóra,  

- stav životného prostredia  

  (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia),  

   prírodné katastrofy,  

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 
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Tematický celok 19: Veda a technika v službách ľudstva 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veda a technika v službách 

ľudstva 
- technické vynálezy 

- vedecký pokrok 

 

- život kedysi a dnes (výdobytky vedy  

  a techniky a životná úroveň, prístroje  

  v domácnosti),  

- pozoruhodné objavy a vynálezy vedy  

  a techniky,  

- veda a technika v službách človeka  

  (elektronika, informatika, jadrová  

  fyzika, …),  

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 20: Človek a spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a spoločnosť 

- morálka 

- spoločenská etiketa 

- morálka a konflikt 

- vplyv spoločnosti na  

  človeka 

- morálka (správanie sa mladých a  

  starších ľudí, etická výchova v rodine  

  a v škole),  

- spoločenská etiketa – stretnutia,  

   pozdravy a blahoželania, etiketa  

   návštev: dôvody a čas, témy  

   rozhovorov, pohostenie,  

- normy a ich porušovanie (morálka a  

   zákon, nedorozumenie a konflikt),  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 21: Mládež a jej svet 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mládež a jej svet 

- aktivity mládeže 

- vzťahy medzi rovesníkmi - 

- generačné vzťahy 

- charakteristika mladých (zovňajšok,  

   móda; vnútorná charakteristika:  

   typické vlastnosti, záujmy),  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 
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- predstavy mládeže o svete 

 

- postavenie mladých v spoločnosti  

  (práva a povinnosti, možnosti štúdia,  

   práca, mladé rodiny),  

- vzťahy medzi rovesníkmi a  

  generačné vzťahy (konflikty -  

  príčiny, prejavy, dôsledky),  

 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 22: Multikultúrna spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Multikultúrna spoločnosť 

- cudzie jazyky 

- rodinné sviatky 

- cudzojazyčná komunikácia 

- štátne a cirkevné sviatky 

- zvyky a tradície v rôznych  

   krajinách 

- zbližovanie kultúr a  

  rešpektovanie tradícií 

 

- sviatky -zvyky a tradície (cirkevné a  

   štátne sviatky, folklórne tradície a  

   rôzne podujatia),  

- spolunažívanie ľudí rôznych  

   národností v jednej krajine,  

- zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a  

   dnes), osobné kontakty s inými  

   kultúrami, tolerancia,  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 23: Vzory a ideály 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzory a ideály 

- človek, jeho vzory a ideály 

- pozitívne a negatívne vzory 

 

- pozitívne a negatívne charakterové  

  vlastnosti, ideálny človek, kritériá  

  hodnôt,  

- človek, ktorého si vážim,  

- skutoční a literárni hrdinovia,  

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 
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Tematický celok 24: Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

- geografické údaje 

- história 

- turistické miesta, kultúrne  

   zvyky a tradície 

 

- krajina a obyvatelia,  

- miesto, ktoré by som rád navštívil,  

- výnimočnosť, zvyky, tradície a  

   konvencie,  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 

 

Tematický celok 25: Slovensko 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko 

- geografické údaje 

- história 

- turistické miesta, kultúrne  

   zvyky a tradície 

 

- krajina a obyvatelia,  

- miesto, ktoré by som rád navštívil,  

- výnimočnosť, zvyky, tradície a  

   konvencie,  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných 

úloh, po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať 

odpovedať na otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových 

úloh 
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Názov predmetu Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

 

     Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu študentov v rámci 

Európskej únie. Ovládanie cudzích jazykov pomáha študentom prekonať jazykové bariéry, čo prispieva 

k zvýšeniu ich mobility v európskom priestore, k ďalšiemu štúdiu a k uplatneniu sa na trhu práce. 

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch sú založené na SERR. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku 

smeruje k dosiahnutiu úrovne B2. 

 

     Učením cudzích jazykov sa študentom otvárajú nové obzory ohľadom spoznávania nových kultúr, ľudí, 

rozširujú sa pracovné vyhliadky a podporuje sa mobilita študentov v rámci Európskej únie a celého sveta.  

 

     Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre 

nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Jazykové vzdelávanie chápané ako „vzdelanie pre 

život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv. 
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Učebné osnovy 

Konverzácia v 1. CJ – anglický jazyk – 4.ročník /4 hodiny týždenne 
 

Tematický celok 1: Rodina a spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina a spoločnosť  

- rodinné vzťahy 

- vzťahy medzi ľuďmi 

- náboženstvo 

- významné momenty v živote, 

-  rodinné vzťahy (vzťahy medzi   

   súrodencami, rodičmi a deťmi,  

   starí rodičia, pomoc v rodine,  

   domáce práce, všedné dni a  

    rodinné oslavy), 

- predstavy o svojej budúcej rodine,    

   partnerovi, bývaní, práci, 

- rodina a spoločnosť (funkcie  

   rodiny, rodina kedysi a dnes,  

   generačné problémy a problémy  

   monoparentálnych rodín,  

   rozvodovosť, nízka pôrodnosť). 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh, vedieť 

napísať životopis 

 

Tematický celok 2: Kultúra a umenie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kultúra a umenie 

- druhy umenia 

- kultúra a jej formy 

- umenie – spoločnosť - kultúra 

- druhy umenia – folklór, maliarstvo,   

   sochárstvo, architektúra -  

   najznámejšie osobnosti. 

- možnosti kultúry v meste a na    

  vidieku (múzeá, výstavy, divadlá,  

  kiná, koncerty, cirkus, tanec), 

- obľúbená oblasť kultúry a umenia  

  hudobné, filmové, divadelné a  

  folklórne festivaly, atmosféra (žánre,  

  známe osobnosti), 

- návšteva kultúrneho podujatia, 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh, vedieť 

napísať opis udalosti 
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Tematický celok 3: Šport 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šport 

- druhy športu 

- športové disciplíny 

- význam športu pre rozvoj  

  osobnosti  

- nové trendy v športe 

- Fair play športového  

   zápolenia 

- druhy športu (kolektívne,    

   individuálne, letné a zimné,  

   atraktívne športy, rekreačný  

   a profesionálny šport), 

- význam športu pre rozvoj osobnosti  

  fyzické a duševné zdravie, vôľové  

  vlastnosti, charakter), 

- významné športové podujatia,  

  súťaže, olympijské hry, 

- negatívne javy v športe (sláva,   

  peniaze, doping). 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh, 

 

Tematický celok 4: Domov a bývanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Domov a bývanie 

- môj dom, byt 

- zariadenie  

- domov a jeho okolie 

- bývanie v meste a na  

  dedine 

- životný štýl 

- môj domov (opis prostredia, v  

  ktorom bývam, vybavenie  

  miestností), 

- bývanie v meste a na vidieku  

  (výhody a nevýhody), 

- ideálne bývanie (vlastné predstavy o  

  bývaní), 

- domov a jeho význam v živote  

  človeka (kultúra bývania u nás a v  

  iných krajinách), 

- problém bývania mladých rodín,  

  sídliskách. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh, 
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Tematický celok 5: Obchod a služby 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obchod a služby 

- nákupné zariadenia 

- druhy a spôsoby nákupu a  

   platenia 

- pošta a telekomunikácie 

- hotely a hotelové služby 

- centrá krásy a zdravia 

- kultúra nakupovania a 

služieb 

- nákupné zariadenia (obchody,  

   hypermarkety, trhoviská), 

- služby  

- reklama a vplyv reklamy na  

  zákazníkov, 

- druhy a spôsoby nákupu a platenia  

  (katalógový predaj, splátky,  

   týždenný nákup), 

- zahraničné výrobky u nás, export   

  slovenských výrobkov. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 6: Doprava a cestovanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Doprava a cestovanie 

- dopravné prostriedky 

- osobná doprava  

- príprava na cestu a 

cestovanie - - turistika a 

cestovný ruch   

 

- prípravy na cestu, dôvody, cieľ a   

   význam cestovania (za prácou, na  

   dovolenku, služobne), 

-  dopravné prostriedky (výhody a  

   nevýhody jednotlivých dopravných  

   prostriedkov), 

- individuálne a kolektívne cestovanie  

  (spôsob a druhy dopravy, druhy  

  ubytovania, stravovanie), 

- cestovanie kedysi a dnes, cestovanie  

  v budúcnosti, 

- možnosti cestovania do zahraničia. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Tematický celok 7: Zamestnanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zamestnanie 

- druhy povolaní 

- pracovné pomery a kariéra 

- nezamestnanosť 

- typy povolaní (fyzická a duševná  

  práca), voľba povolania, jej  

  motivácia, 

- trh práce (ponuka pracovných miest    

  a nezamestnanosť, žiadosť o   

  zamestnanie, profesijný životopis,  

  prijímací pohovor), 

- pracovný čas a voľný čas  

  (zdokonaľovanie práce, nové  

  technológie), 

- pracovné príležitosti doma a v   

  zahraničí, pracovné podmienky  

  (mzda, sociálna starostlivosť), 

- kariéra a rodinný život,  

  zamestnanosť žien (materská  

  dovolenka), rekvalifikácia,  

  dôchodcovia. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh, vedieť 

napísať žiadosť do zamestnania a motivačný list 

 

Tematický celok 8: Komunikácia a jazyky 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia a jazyky 

- jazyk ako  dorozumievací  

   prostriedok 

- formy komunikácie 

- kultúra komunikácie 

- typy komunikácie a jej význam  

  (verbálna, neverbálna), 

- komunikácia v rôznych situáciách  

  (na verejnosti a v súkromí medzi  

  mladými, mladými a staršími, na  

  ulici, v škole, v rodine, v  

  každodennom živote, vo  

  výnimočných situáciách), 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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- moderné formy komunikácie  

  (mobilný telefón, počítač -  

  elektronická pošta, internet), 

- jazyk ako dorozumievací prostriedok  

  (výučba svetových jazykov, ich  

  využitie, rozšírenosť a využitie  

  cudzích jazykov), 

- jazyk štandardný, hovorový, slang,  

  odborný a pod. 

 

 

Tematický celok 9: Masmédia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Masmédiá 

- typy MKP 

- vplyv MKP na jednotlivca  

  a spoločnosť 

- typy masovokomunikačných    

  prostriedkov (ich využitie, výhody,   

  nevýhody), 

- tlač (noviny, časopisy, rubriky) -  

  výber, nákup, čítanie – obľúbené  

  články, 

- rozhlas, televízia (obľúbené typy  

  programov, sledovanosť), 

- vplyv masmédií na život jednotlivca,  

  rodiny i spoločnosti, 

- internet a jeho vplyv na človeka a   

  spoločnosť 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 10: Stravovanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Stravovanie 

- stravovacie návyky 

- mäso a mäsové výrobky 

- zelenina a ovocie 

- nápoje 

- cestoviny a múčne výrobky 

- jedlá a nápoje počas dňa (raňajky,  

  obed, večera), obľúbené jedlo, 

- stravovacie možnosti a zariadenia  

  (stravovanie v škole, doma, v  

  reštaurácii), 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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- mliečne výrobky 

- stravovacie zariadenia 

- príprava jedál 

- kultúra stolovania 

- zdravá výživa 

 

- národné kuchyne – zvyky a  

  špeciality (suroviny, jedlá,  

  stolovanie), 

- medzinárodné kuchyne  

  (charakteristika, rozdiely, špeciality), 

- zdravá kuchyňa (stravovanie detí,  

  návyky, vegetariánstvo, diéty). 

 

Tematický celok 11: Voľný čas a záľuby 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Záľuby, voľný čas 

a životný štýl 

- záľuby 

- knihy a čítanie 

- rozhlas, televízia a internet 

- výstavy a veľtrhy 

- kultúra a jej vplyv na         

  človeka 

- umenie a rozvoj osobnosti 

 

- možnosti trávenia voľného času, 

- organizovaný voľný čas  

  (mimoškolské aktivity, krúžky,  

  brigády), 

- individuálne záľuby (umenie,  

  kultúra, hudba, knihy, šport, domáce  

   práce, príroda), 

- vplyv zmien spoločnosti na trávenie  

   voľného času (kedysi a dnes), 

-  trávenie voľného času rôznych  

    vekových kategórií. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 12: Krajiny, mestá a miesta 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajiny, mestá a miesta 

- krajiny a svetadiely 

- moja krajina a moje mesto 

- kultúrne a historické  

- pamiatky krajín a miest 

 

- dôležité miesta v mojom živote   

   (rodisko, miesto štúdií, miesto  

   trávenia víkendov a prázdnin), 

- sprevádzanie turistov (privítanie,  

   základné informácie o pobyte), 

- turisticky zaujímavé miesta (hrady,  

  zámky, kúpele, jaskyne) a mestá, 

- miesto vhodné na oddych a miesto  

   na spoločenské vyžitie, 

- miesto mojich snov. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Tematický celok 13: Obliekanie a móda 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obliekanie a móda 

- základné druhy oblečenia 

- odevné doplnky 

- výber oblečenia na rôzne  

  príležitosti 

- druhy a vzory odevných  

  materiálov 

- móda a jej trendy 

 

- vplyv počasia a podnebia na  

  odievanie, 

- odev a doplnky na rôzne príležitosti, 

- výber oblečenia (móda, vek, vkus,  

   nálada, možnosti), starostlivosť o  

   oblečenie, 

- módne trendy - farby, tvorcovia,  

  módne prehliadky, 

- “Šaty robia človeka”, šaty na mieru  

  alebo konfekcia (v obchode s  

  odevmi, u krajčíra). 

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 14: Kniha, priateľ človeka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kniha, najlepší priateľ 

človeka 

- žánre 

- obľúbený autor 

- nositelia Nobelovej ceny 

- kríza v čítaní 

- knihy - výber, čítanie, 

- obľúbený autor a žánre, 

- prečítané dielo spisovateľa krajiny,  

  ktorej jazyk sa učím (život a dielo  

  spisovateľa), 

- nositelia Nobelovej ceny za literatúru  

  a ich diela, 

- kríza v čítaní beletrie (príčiny,  

  kupovanie kníh, služby knižníc,  

  inštitútov). 

 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Tematický celok 15: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie 
- ľudské telo 

- fyzické charakteristiky 

- charakterové vlastnosti človeka 

- choroby a nehody 

- hygiena a starostlivosť o telo 

- zdravý spôsob života 

- nemocnica a klinika, lekáreň a  

  lieky, poistenie 

 

 

- ľudské telo,  

- bežné a civilizačné choroby, úrazy,  

  telesné a fyzické stavy, návšteva u  

  lekára, v lekárni,  

- zdravý spôsob života (správna  

  životospráva, telesná a duševná  

  hygiena),  

- zdravotnícka starostlivosť  

  (prevencia, očkovanie),  

- štátne a súkromné zdravotníctvo  

  (zdravotné poistenie, odborní lekári).   

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

 

Tematický celok 16: Vzdelávanie a práca 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzdelávanie a práca 

- škola a jej zariadenie 

- učebné predmety 

- pracovné činnosti a profesie 

- školský systém 

- celoživotné vzdelávanie 

- pracovné podmienky 

 

- školský systém (typy školských  

   zariadení, skúšky, organizácia   

   školského roka, klasifikácia,  

   prázdniny),  

- vyučovanie (rozvrh hodín, predmety,  

  prestávky, školské stravovanie,  

  aktivity na hodine),  

- život žiaka (voľný čas, záľuby,  

  mimoškolské aktivity, brigády,  

  priatelia, vreckové),  

- štúdium cudzích jazykov (výmenné  

  pobyty, stáže, jazykové kurzy, au- 

  pair),  

- vzťah učiteľa k žiakovi a opačne.  

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Tematický celok 17: Vzťahy medzi ľuďmi 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vzťahy medzi ľuďmi 

- medziľudské vzťahy 

- priateľstvo a láska 

- spoločenské problémy 

- negatívne javy 

- riešenie konfliktov 

 

- medziľudské vzťahy (v rodine a v  

  škole, susedské, generačné),  

- priateľstvo a láska (hodnotový  

  systém, postoje, stretnutia, oslavy), 

- spoločenské problémy (vzťah  

  spoločnosti a jednotlivcov k  

  postihnutým, závislým a  

  bezdomovcom),  

- negatívne javy (agresivita,  

  vandalizmus, egoizmus,  

  ľahostajnosť),  

- možnosti riešenia konfliktov.  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 18: Človek a príroda 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a príroda 

- zvieratá/fauna 

- počasie 

- rastliny/flóra 

- klíma 

- človek a jeho životné  

  prostredie 

- príroda okolo nás – ochrana  

  životného prostredia 

 

- ročné obdobia, počasie,  

- príroda okolo nás – fauna (zvieratá  

  voľne žijúce, v ZOO, domáce) a  

  flóra,  

- stav životného prostredia  

  (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia),  

   prírodné katastrofy,  

- ochrana životného prostredia  

  (národné parky, chránené územia,  

  environmentálna výchova),  

- vplyv životného prostredia na život  

  človeka (poľnohospodárstvo, zdravá  

  výživa, agroturistika  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 19: Veda a technika v službách ľudstva 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Veda a technika v službách 

ľudstva 
- technické vynálezy 

- vedecký pokrok 

 

- život kedysi a dnes (výdobytky vedy  

  a techniky a životná úroveň, prístroje  

  v domácnosti),  

- pozoruhodné objavy a vynálezy vedy  

  a techniky,  

- veda a technika v službách človeka  

  (elektronika, informatika, jadrová  

  fyzika, …),  

- zneužitie vedy a techniky (zbrane,  

  závislosti, násilie, konzumná  

  spoločnosť, civilizačné choroby),  

- človek a veda a technika v  

  budúcnosti (nahradenie učiteľa  

  počítačom, deti a počítače, únik  

  mozgov).  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 20: Človek a spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek a spoločnosť 

- morálka 

- spoločenská etiketa 

- morálka a konflikt 

- vplyv spoločnosti na  

  človeka 

- morálka (správanie sa mladých a  

  starších ľudí, etická výchova v rodine  

  a v škole),  

- spoločenská etiketa – stretnutia,  

   pozdravy a blahoželania, etiketa  

   návštev: dôvody a čas, témy  

   rozhovorov, pohostenie,  

- normy a ich porušovanie (morálka a  

   zákon, nedorozumenie a konflikt),  

-  prejavy záujmu a pomoci  

   spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo  

   a sponzori (dôvody a podoby),  

-  vplyv spoločnosti na rodinu. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 21: Mládež a jej svet 
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Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mládež a jej svet 

- aktivity mládeže 

- vzťahy medzi rovesníkmi - 

- generačné vzťahy 

- predstavy mládeže o svete 

 

- charakteristika mladých (zovňajšok,  

   móda; vnútorná charakteristika:  

   typické vlastnosti, záujmy),  

- postavenie mladých v spoločnosti  

  (práva a povinnosti, možnosti štúdia,  

   práca, mladé rodiny),  

- vzťahy medzi rovesníkmi a  

  generačné vzťahy (konflikty -  

  príčiny, prejavy, dôsledky),  

- nezdravé javy v živote mladých  

  (násilie, gamblerstvo, drogy),  

- predstavy mladých o budúcnosti   

  (očakávania, túžby, obavy). 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 22: Multikultúrna spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Multikultúrna spoločnosť 

- cudzie jazyky 

- rodinné sviatky 

- cudzojazyčná komunikácia 

- štátne a cirkevné sviatky 

- zvyky a tradície v rôznych  

   krajinách 

- zbližovanie kultúr a  

  rešpektovanie tradícií 

 

- sviatky -zvyky a tradície (cirkevné a  

   štátne sviatky, folklórne tradície a  

   rôzne podujatia),  

- spolunažívanie ľudí rôznych  

   národností v jednej krajine,  

- zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a  

   dnes), osobné kontakty s inými  

   kultúrami, tolerancia,  

- negatívne javy (rasová diskriminácia,  

  intolerancia, vzťah k menšinám),  

- kultúrne hodnoty iných národov,  

  spolužitie v Európe. 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 23: Vzory a ideály 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Vzory a ideály 

- človek, jeho vzory a ideály 

- pozitívne a negatívne vzory 

 

- pozitívne a negatívne charakterové  

  vlastnosti, ideálny človek, kritériá  

  hodnôt,  

- človek, ktorého si vážim,  

- skutoční a literárni hrdinovia,  

- hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním  

  stáva (konanie človeka v hraničnej  

  situácii),  

- ja ako hrdina  

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 24: Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

- geografické údaje 

- história 

- turistické miesta, kultúrne  

   zvyky a tradície 

 

- krajina a obyvatelia,  

- miesto, ktoré by som rád navštívil,  

- výnimočnosť, zvyky, tradície a  

   konvencie,  

- stereotypy a predsudky,  

- zjednotená Európa. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 

 

Tematický celok 25: Slovensko 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko 

- geografické údaje 

- história 

- turistické miesta, kultúrne  

   zvyky a tradície 

 

- krajina a obyvatelia,  

- miesto, ktoré by som rád navštívil,  

- výnimočnosť, zvyky, tradície a  

   konvencie,  

- stereotypy a predsudky,  

- zjednotená Európa. 

 

Ovládať slovnú zásobu na danú tému, dokázať samostatne 

konverzovať a vyjadrovať názory v rámci určenej témy, na 

základe vypočutého textu zvládnuť vypracovanie zadaných úloh, 

po prečítaní tematicky vhodného textu dokázať odpovedať na 

otázky , resp. zvládať vypracovanie doplnkových úloh 
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Názov predmetu Konverzácia vo francúzskom jazyku 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z francúzskeho jazyka pre úrovne B1 a B2 

v súlade s požiadavkami Európskeho referenčného rámca sú uvedené na webovej stránke Štátneho 

pedagogického ústavu. Obsahujú charakteristiku vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vo vzdelávacej 

oblasti jazyk a komunikácia, tematické okruhy, cieľové kompetencie, komunikačné jazykové činnosti 

a stratégie a jazykové prostriedky. 
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Vyučovací predmet Konverzácia vo francúzskom jazyku sa vyučuje v štvrtom ročníku v hodinovej dotácii 2 hodiny týždenne.  

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina členovia rodiny, osobné údaje, zovňajšok, charakter, 

rodinné vzťahy 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Bývanie môj domov, bývanie v meste a na vidieku, ideálne 

bývanie, domov a jeho význam v živote človeka, 

problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom 

bytu 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Voľný čas, záľuby možnosti trávenia voľného času, záľuby, 

organizovaný voľný čas, 

 individuálne záľuby 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Šport kategórie a druhy športu, športoviská, športová 

výbava, súťaže... 

druhy športu ( kolektívne, individuálne, letné 

a zimné, rekreačný a profesionálny šport) 

šport, ktorý ma zaujíma –dôvody 

význam športu pre rozvoj osobnosti 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Stravovanie potraviny, jedlá, nápoje, stravovacie zariadenia, 

stolovanie, príprava jedál, stravovacie návyky 

Národné kuchyne – zvyky a špeciality 

Zdravá výživa 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Cestovanie dopravné prostriedky, dôvody cestovania, príprava 

na cestu, druhy cestovania, význam cestovania 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Obliekanie, móda oblečenie, farby, doplnky, móda, módne trendy. 

Vplyv počasia na obliekanie 

Odev a doplnky na rôzne príležitosti 

Výber oblečenia, starostlivosť o oblečenie 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Obchod a služby nákupné zariadenia, služby reklama a vplyv reklamy 

na zákazníkov, druhy a spôsoby nákupu a platenia, 

zahraničné výrobky u nás, export slovenských 

výrobkov 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Vzdelanie školský systém, typy školských zariadení, skúšky, 

organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny, 

vyučovanie, život žiaka po vyučovaní, vzťah učiteľ 

– žiak 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Zamestnanie a práca typy povolaní, voľba povolania, jej motivácia, trh 

práce, pracovný čas a voľný čas, pracovné 

príležitosti doma a v zahraničí, pracovné 

podmienky, kariéra a rodinný život, vysnívané 

povolanie 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Človek a príroda ročné obdobia, počasie, príroda okolo nás – fauna a 

flóra, stav životného prostredia, prírodné katastrofy, 

ochrana životného prostredia, vplyv životného 

prostredia na život človeka 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Starostlivosť o zdravie zdravie, choroby, úrazy, časti tela, vnútorné orgány, 

zdravý životný štýl, zdravá strava, civilizačné 

ochorenia, u lekára, symptómy najčastejších 

ochorení, v lekárni 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

krajina a obyvatelia, miesta, ktoré by som rád 

navštívil, výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie, 

stereotypy a predsudky, zjednotená Európa 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Umenie a kultúra druhy umenia, návšteva kultúrneho podujatia, 

osobnosti kultúry a umenia, ľudové umenie, 

kultúrny život v našom  meste 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Vedecko- technický rozvoj výdobytky vedy a techniky, známe osobnosti, 

objavy a vynálezy, ich vplyv na spoločnosť 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Človek a spoločnosť morálka, etika, povinnosti a práva, verejná mienka, 

konflikty a nedorozumenia, vplyv spoločnosti na 

jednotlivca  

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Mládež a jej svet charakteristika mladých ľudí, ich práva 

a povinnosti, kultúra mladých, generačné problémy, 

negatívne javy, sny a túžby 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Komunikácia a jej formy typy komunikácie a jej význam, komunikácia v 

rôznych situáciách, moderné formy komunikácie, 

jazyk ako dorozumievací prostriedok, výučba 

cudzích jazykov, podoby jazyka  

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Masmédiá masovokomunikačné prostriedky a ich vplyv na 

človeka a spoločnosť, druhy médií a ich využitie, 

úloha reklamy v médiách 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Multikultúrna spoločnosť charakteristika, spolunažívanie rôznych národov, 

pozitívne a negatívne javy v spoločnosti, zjednotená 

Európa, sviatky a zvyky, tradície 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Mestá a miesta dôležité miesta v mojom živote, turisticky 

zaujímavé miesta na Slovensku a vo francúzsky 

hovoriacich krajinách , miesta oddychu, kultúry, 

moje rodisko 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Čítanie, knihy druhy kníh, pôsobenie čítania, význam kníh 

v našom živote, autori /život a diela / 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Vzory a ideály idoly a hrdinovia, ich vlastnosti a úloha 

v spoločnosti, kritériá hodnôt, negatívne vzory 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 

Slovensko poloha, obyvatelia, priemysel, zvyky, tradície, 

história, turisticky zaujímavé miesta 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Vzťahy medzi ľuďmi pojem spoločnosť,  medziľudské vzťahy, priateľstvo 

a láska, spoločenské problémy, negatívne javy v 

spoločnosti, možnosti riešenia konfliktov 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej témy v rôznych 

komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na 

úlohách rôzneho typu 

- viesť konverzáciu na danú tému s použitím adekvátnych 

jazykových prostriedkov 
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Názov predmetu Konverzácia v nemeckom jazyku 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka pre úrovne B1 a B2 

v súlade s požiadavkami Európskeho referenčného rámca sú uvedené na webovej stránke Štátneho 

pedagogického ústavu. Obsahujú charakteristiku vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vo vzdelávacej 

oblasti jazyk a komunikácia, tematické okruhy, cieľové kompetencie, komunikačné jazykové činnosti 

a stratégie a jazykové prostriedky.
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Vyučovací predmet Konverzácia v nemeckom jazyku sa vyučuje v štvrtom ročníku v hodinovej dotácii 2 hodiny týždenne.  

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard  

Rodina členovia rodiny, osobné údaje, zovňajšok, 

charakter, rodinné vzťahy 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Bývanie môj domov, bývanie v meste a na 

vidieku, ideálne bývanie, domov a jeho 

význam v živote človeka, problém 

bývania mladých rodín, kúpa a prenájom 

bytu 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Voľný čas, záľuby možnosti trávenia voľného času, záľuby, 

organizovaný voľný čas, 

 individuálne záľuby 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Šport kategórie a druhy športu, športoviská, 

športová výbava, súťaže... 

druhy športu ( kolektívne, individuálne, 

letné a zimné, rekreačný a profesionálny 

šport) 

šport, ktorý ma zaujíma –dôvody 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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význam športu pre rozvoj osobnosti 

 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Stravovanie potraviny, jedlá, nápoje, stravovacie 

zariadenia, stolovanie, príprava jedál, 

stravovacie návyky 

Národné kuchyne – zvyky a špeciality 

Zdravá výživa 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Cestovanie dopravné prostriedky, dôvody cestovania, 

príprava na cestu, druhy cestovania, 

význam cestovania 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Obliekanie, móda oblečenie, farby, doplnky, móda, módne 

trendy. 

Vplyv počasia na obliekanie 

Odev a doplnky na rôzne príležitosti 

Výber oblečenia, starostlivosť o 

oblečenie 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Obchod a služby nákupné zariadenia, služby reklama a 

vplyv reklamy na zákazníkov, druhy a 

spôsoby nákupu a platenia, zahraničné 

výrobky u nás, export slovenských 

výrobkov 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Vzdelanie školský systém, typy školských zariadení, 

skúšky, organizácia školského roka, 

klasifikácia, prázdniny, vyučovanie, život 

žiaka po vyučovaní, vzťah učiteľ – žiak 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Zamestnanie a práca typy povolaní, voľba povolania, jej 

motivácia, trh práce, pracovný čas a 

voľný čas, pracovné príležitosti doma a v 

zahraničí, pracovné podmienky, kariéra a 

rodinný život, vysnívané povolanie 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Človek a príroda ročné obdobia, počasie, príroda okolo nás 

– fauna a flóra, stav životného prostredia, 

prírodné katastrofy, ochrana životného 

prostredia, vplyv životného prostredia na 

život človeka 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Starostlivosť o zdravie zdravie, choroby, úrazy, časti tela, 

vnútorné orgány, zdravý životný štýl, 

zdravá strava, civilizačné ochorenia, u 

lekára, symptómy najčastejších ochorení, 

v lekárni 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

krajina a obyvatelia, miesta, ktoré by som 

rád navštívil, výnimočnosť, zvyky, 

tradície a konvencie, stereotypy a 

predsudky, zjednotená Európa 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Umenie a kultúra druhy umenia, návšteva kultúrneho 

podujatia, osobnosti kultúry a umenia, 

ľudové umenie, kultúrny život v našom  

meste 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Vedecko- technický 

rozvoj 

výdobytky vedy a techniky, známe 

osobnosti, objavy a vynálezy, ich vplyv 

na spoločnosť 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Človek a spoločnosť morálka, etika, povinnosti a práva, 

verejná mienka, konflikty 

a nedorozumenia, vplyv spoločnosti na 

jednotlivca  

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Mládež a jej svet charakteristika mladých ľudí, ich práva 

a povinnosti, kultúra mladých, generačné 

problémy, negatívne javy, sny a túžby 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Komunikácia a jej 

formy 

typy komunikácie a jej význam, 

komunikácia v rôznych situáciách, 

moderné formy komunikácie, jazyk ako 

dorozumievací prostriedok, výučba 

cudzích jazykov, podoby jazyka  

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Masmédiá masovokomunikačné prostriedky a ich 

vplyv na človeka a spoločnosť, druhy 

médií a ich využitie, úloha reklamy 

v médiách 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

charakteristika, spolunažívanie rôznych 

národov, pozitívne a negatívne javy 

v spoločnosti, zjednotená Európa, sviatky 

a zvyky, tradície 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Mestá a miesta dôležité miesta v mojom živote, turisticky 

zaujímavé miesta na Slovensku a v 

nemecky hovoriacich krajinách , miesta 

oddychu, kultúry, moje rodisko 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Čítanie, knihy druhy kníh, pôsobenie čítania, význam 

kníh v našom živote, autori /život a diela 

/ 

 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Vzory a ideály idoly a hrdinovia, ich vlastnosti a úloha 

v spoločnosti, kritériá hodnôt, negatívne 

vzory 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

 

Slovensko poloha, obyvatelia, priemysel, zvyky, 

tradície, história, turisticky zaujímavé 

miesta 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 
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- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 

Vzťahy medzi ľuďmi pojem spoločnosť,  medziľudské vzťahy, 

priateľstvo a láska, spoločenské 

problémy, negatívne javy v spoločnosti, 

možnosti riešenia konfliktov 

Žiak vie/ dokáže: 

- prakticky aplikovať slovnú zásobu danej 

témy v rôznych komunikačných situáciách 

 - prakticky aplikovať nadobudnuté 

vedomosti pri práci na úlohách rôzneho 

typu 

- viesť konverzáciu na danú tému 

s použitím adekvátnych jazykových 

prostriedkov 
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Názov predmetu Konverzácia v ruskom jazyku 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej 

republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

CIELE 

 

Predmet konverzácia v cudzom jazyku prispieva k tomu, aby žiaci získali vysokú 

úroveň komunikatívnej kompetencie príslušného svetového jazyka predovšetkým v rámci 

dialógu a monológu. To žiakom umožní už v priebehu gymnaziálneho štúdia, ale najmä po 

jeho ukončení plynulo a s istotou komunikovať s nositeľmi cudzieho jazyka a jeho ďalšími 

používateľmi, využívať ho napr. pri študentskej mobilite, pri riešení spoločných 

medzinárodných projektov, pri sprievodcovskej a inej praktickej činnosti. Materiálnym 

základom pre rozvíjanie ústnej reči budú i cudzojazyčné zvukové nosiče a grafické texty 

rôzneho druhu, výrazne sa zvýši kompetencia žiakov v oblasti počúvania a čítania s 

porozumením i zručnosti spracovať cudzojazyčný text a výsledok písomne zafixovať. 

Reálna úroveň komunikatívnej kompetencie žiakov v jednotlivých rečových zručnostiach 

čo do kvality a tematického rozsahu bude závisieť od doby a intenzity ich predchádzajúcej 

jazykovej prípravy, dĺžky štúdia voliteľného a nepovinného predmetu a v značnej miere i 

od úrovne práce učiteľa. 
 

OBSAH 
 

Základnou zložkou obsahu je cieľavedomé rozvíjanie a upevňovanie rečových 

zručností v rámci ústneho prejavu, ale i počúvania a čítania s porozumením na báze 

spoľahlivo osvojených fonetických, lexikálnych a gramatických návykov a znalostí o  

krajine. Nadväzuje sa teda na povinný vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa jeho obsah 

kvantitatívne a kvalitatívne rozvíja v týchto hlavných smeroch: 

− zvyšuje sa kvalita rečových zručností (rýchlosť, pohotovosť, jazyková správnosť, 

štylistická adekvátnosť atď.), a tým i praktického používania jazykových 

prostriedkov a nejazykových vedomostí v rámci tém a rečových situácií 

zaradených do obsahu povinného predmetu; 

− zaradujú sa nové čiastkové rečové zručnosti (napr. zručnosť pohotovo následne i 

simultánne tlmočiť, samostatne si pripraviť i dlhšie monologické vystúpenia, 

diskutovať a polemizovať o vypočutom, videnom či prečítanom a zaujímať rôzne 

postoje - kritický, optimistický, pesimistický, nerozhodný atď.). Zvyšujú sa 

nároky na podmienky, v ktorých sa realizujú (prirodzené tempo reči pri počúvania 
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a hovorení, dôraz na rozvoj schopnosti správne a rýchlo reagovať 

v nepripravených situáciách a pod.); 

− materiálna základňa rozvoja rečových zručností sa rozširuje o nové témy i 

jazykové prostriedky, najmä lexikálne (napr. odborný jazyk). 
 

Výber rozširujúceho učiva je plne v kompetencii predmetovej komisie cudzích 

jazykov (učiteľa), je však žiaduce brať do úvahy (predovšetkým pri voľbe tematického 

zamerania rozvoja rečových zručností, textov a problémov, ktoré budú bázou pre 

komunikáciu) návrhy a želania žiakov. Aktuálne je to najmä vo vyšších ročníkoch (3. a 4. 

roč.), kde možno do obsahu predmetu v primeranom rozsahu zaradiť problematiku súvisiacu 

s budúcim vysokoškolským štúdiom žiakov. 

Výber nových jazykových prostriedkov sa podriaďuje tematickému zameraniu 

vyučovania, požiadavkám na štruktúru a úroveň rečových zručností a konkrétnym 

komunikačným úlohám, ktoré žiaci majú riešiť. Značnú pozornosť venujeme osvojovaniu 

synonymických lexikálnych a gramatických prostriedkov, aby reč žiakov bola živá a po 

výrazovej stránke bohatá. Produktívna slovná zásoba sa v jednom ročníku rozširuje 

približne o 250 lexikálnych jednotiek. 

Väčšie prelínanie obsahu povinného a voliteľného predmetu i jeho časové 

prispôsobovanie je možné vtedy, keď žiaci rovnakého ročníka v tom istom zložení 

navštevujú povinné i voliteľné (nepovinné) vyučovanie cudzieho jazyka. 

 

PROCES 
 

Vzhľadom na charakter a ciele vyučovania voliteľného predmetu konverzácia v 

cudzom jazyku prevládajú ústne formy práce, v ktorých sa bohato využívajú problémové 

úlohy a didaktické hry. Z organizačných foriem prevažujú také, ktoré umožňujú kooperáciu 

žiakov pri riešení komunikačnej úlohy (párové a skupinové), čomu treba prispôsobiť aj 

usporiadanie učebne. Často sa zaradujú úlohy, ktoré podnecujú súťaženie skupín žiakov 

i jednotlivcov, umožňuje sa žiakom vyberať si z viacerých variantov, rozdeliť si roly a pod. 

Kvalitu vyučovacieho procesu a jeho výsledkov kladne ovplyvňuje atmosféra uvoľnenosti 

a vzájomnej dôvery učiteľa a žiakov, primeraná pozitívna motivácia žiakov z jeho strany 

(pochvaly), využívanie moderných didaktických prostriedkov a, samozrejme, vysoká 

profesionálna úroveň učiteľovej práce po stránke jazykovej, metodickej i vecne obsahovej. 

Vzhľadom na dostatočne vysokú komunikatívnu kompetenciu žiakov sa vyučovanie 

vedie takmer výlučne v cudzom jazyku a široko sa využíva samostatná práca žiakov pri 

príprave referátov a informácií (recenzií, kritických hodnotení a pod.) s kultúrnou, 

spoločenskou, športovou, vedeckou a inou tematikou, ktoré slúžia ako základ pre diskusiu 

alebo besedu s účasťou všetkých žiakov. 

Skutočnosť, že na vyučovanie voliteľnej konverzácie sa môžu spájať i žiaci rôznych 

ročníkov, podčiarkuje nevyhnutnosť široko uplatňovať princíp individuálneho a 

diferencovaného prístupu k žiakom. Je potrebné využívať v plnej miere medzi predmetové 

vzťahy najmä pri vypracovaní rôznych projektov. 
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Voliteľný predmet : Konverzácia v RUJ                                                                                                     Ročník : štvrtý                        

Téma – obsahový štandard Výkonový štandard 
Človek a spoločnosť – slovná zásoba, morálka, etika, povinnosti a práva, 

verejná mienka, konflikty a nedorozumenia, vplyv spoločnosti na 

jednotlivca, mladých ľudí, ich práva a povinnosti, kultúra mladých, 

generačné problémy  

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 

Človek a príroda – slovná zásoba, počasie, ročné obdobia, záľuby 

človeka v prírode, obliekanie sa do prírody, rastliny, zvieratá, rezervácie, 

ochrana životného prostredia, separovanie odpadu, stravovanie, cestovanie  

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 

Umenie a kultúra  – slovná zásoba, múzeá, galérie, divadlá, kiná,  knihy, 

pôsobenie kultúry a umenia na formovanie človeka, význam v našom 

živote, autori /život a diela / 

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 

Cestovanie, šport  – slovná zásoba, dôležité miesta v mojom živote, 

zaujímavé miesta v SR, RF, vo svete, ako sa tam dostanem, miesta 

oddychu, kultúry, športu, obľúbený šport, športovci, súťaže 

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 

Človek a komunikácia  – slovná zásoba, verbálna a neverbálna 

komunikácia, moderné komunikačné formy, mobily, PC,  

masovokomunikačné prostriedky a ich vplyv na človeka a spoločnosť, 

druhy médií , využitie, úloha reklamy v médiách  

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 

Veda, technika, pokrok  – slovná zásoba, technika v živote človeka, 

elektronika, pomoc v domácnosti, v zdravotníctve, v doprave, v priemysle, 

výskum, vedci, univerzity, štúdium 

precvičovanie komunikačných kompetencií a zručností 

Žiak: - dokáže osvojenú slovnú zásobu prakticky aplikovať v rôznych komunikačných  

situáciách s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov 

- dokáže prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri práci na úlohách rôzneho typu 
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Názov predmetu LATINSKÝ JAZYK – KURZ I VP 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu 

          Latinčina na gymnáziu je súčasťou všeobecného vzdelávania. Umožňuje žiakom získať základ pre 

hlbšie lingvistické, literárne, historické vzdelanie, uvedomiť si celkový kultúrny prínos vo vzťahu k 

antickému dedičstvu.  

          Vyučovanie latinského jazyka podporuje rozvoj lingvistického myslenia a aplikáciu logiky do 

gramatických štruktúr materinského jazyka i cudzích jazykov. Umožňuje pochopiť a správne používať 

cudzie slová, porozumieť odbornej terminológii. 

          Zvládnutie základného jazykového systému latinčiny – osvojenie si najmä základov lexiky, 

morfológie a syntaxe, súvisí aj s tým, že získané poznatky pomôžu pri štúdiu iných cudzích jazykov, 

dôležitosť ovládania ktorých stúpa s naším otváraním sa Európe a svetu. Sú predpokladom pre 

komunikáciu súčasného vzdelaného človeka v širšom kontexte. 

         Predmet poskytuje základy i pre ďalšie vzdelávanie. Vyučovanie latinského jazyka prispieva svojím 

špecifickým podielom k príprave žiakov na štúdium rôznych odborov, ktorých súčasťou je aj latinčina. 

Pripravuje ich na budúce povolanie uvádzaním do základnej odbornej terminológie, ktorú budú musieť 

ovládať.  

          Hoci latinský jazyk nie je rozšíreným učebným predmetom, má všetky predpoklady pre to, aby – 

využijúc medzipredmetové vzťahy, znalosť dvoch cudzích jazykov u žiakov gymnázií aj realizovaním 

moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód, ktorými sa vytvárajú podmienky pre formovanie a  

rozvíjanie presného úsudku, logického i tvorivého myslenia aj vyjadrovania žiakov – bol voliteľným 

predmetom ako súčasť všeobecného vzdelávania na gymnáziu. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov 

          Cieľom vyučovania latinského jazyka je prispieť k splneniu cieľov všeobecného vzdelávania 

a osvojenia si kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu učiva predmetu. Výučba latinčiny má 

prispieť k rozvíjaniu a upevňovaniu vedomostí jazykového systému získaných v slovenskom jazyku 

a živých cudzích jazykoch, ktoré žiak študuje alebo ovláda; k rozvoju presného úsudku, logického a 

tvorivého myslenia i vyjadrovania. Žiaci  majú pochopiť základné gramatické pravidlá, pôvod a význam 

cudzích slov, osvojiť si zásady základnej odbornej terminológie a porozumieť princípom, podľa ktorých sa 

odborné termíny tvoria. Konečným cieľom je schopnosť používať latinský jazyk v budúcej profesijnej 

praxi, popr. pri samostatnom štúdiu odbornej literatúry a práci s prekladovým slovníkom. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

          Vo vyučovacom predmete latinský jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

• sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo), tak aby žiaci porozumeli 

• vyhľadávať a triediť informácie a na základe ich pochopenia poznávať zmysel a cieľ učenia 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

• osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 
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• účinne spolupracovať v triednom tíme a vytvárať priateľskú atmosféru 

• chápať potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy 

• hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 
Schopnosti riešiť problémy 

• vyjadriť alebo formulovať problém ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní 

• rozpoznať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 

majú v danom okamihu k dispozícii 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

• využívať informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre skvalitnenie vyučovacieho 

procesu 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré prispievajú k osvojeniu si 

nových poznatkov 
Spôsobilosti byť demokratickým občanom 

• preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa 

• vytvárať si rebríček hodnôt a osvojiť si životný štýl na základe etických princípov, analyzovať 

dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka 
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Učebné osnovy vyučovacieho predmetu LATINSKÝ JAZYK 
 

Tematický celok: Úvod do štúdia latinčiny 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Antická kultúra  

a vzdelanosť 

Význam starovekej kultúry  

a znalosti latinského jazyka 

Žiak vie: 

- stručne zhodnotiť celkový kultúrny prínos, ktorý so 

sebou prináša znalosť latinčiny vo vzťahu k antickému 

dedičstvu 

- vysvetliť význam latinského jazyka pre jeho súčasný 

život – napr. pri výkone budúcej profesie 

Carmen iocōsum 

 

Študentská hymna – Gaudeāmus igitur… Žiak: 

- pozná stručný vznik a vývoj neoficiálnej študentskej 

hymny 

- ovláda text tak, že ho dokáže voľne preložiť a zaspievať 

spamäti (najmä dve kľúčové strofy) 

 
Tematický celok: Latinské hláskoslovie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do latinského hláskoslovia  

(ortografie a ortoepie) 

Stručné poučenie o latinskej abecede a výslovnosti, 

latinskom písme a pravopise prízvuku v latinčine 

Žiak: 

- ovláda latinskú abecedu a výslovnosť 

- vie správne písať a čítať latinské slová 

 

Tematický celok: Latinská lexika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovná zásoba Osvojenie základnej slovnej zásoby latinského 

jazyka 

Žiak ovláda približne 300 slov zo slovnej zásoby 

latinského jazyka 
Živé latinské slová Vysvetlenie a porozumenie živých latinských slov Žiak vie preložiť a vysvetliť najznámejšie živé latinské slová 

Cudzie slová a ich etymológia Vysvetlenie pôvodu cudzích slov a ich významov Žiak vie: 

- vysvetliť pôvod cudzieho slova a jeho význam 

- uviesť slovo z cudzieho jazyka, ktorý študuje, o ktorom 

predpokladá, že má pôvod v latinčine 

Latinské skratky Vysvetlenie a porozumenie latinských skratiek Žiak vie preložiť a vysvetliť najznámejšie latinské skratky 
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Práca so slovníkmi Práca so slovníkmi – osobným  

a prekladovým 

Žiak vie: 

- realizovať zápis a učenie sa latinských slovies, substantív 

a adjektív v rámci osobného slovníka 

- pracovať s prekladovým slovníkom a orientovať sa v 

ňom 

 
Tematický celok: Latinská morfológia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovné druhy Klasifikácia slovných druhov Žiak ovláda klasifikáciu slovných druhov 

Latinské podstatné mená Základná gramatická terminológia pri latinskom 

substantíve 

- Žiak ovláda základné gramatické termíny pri latinskom 

podstatnom mene 

- Žiak vie využiť vedomosti z gramatickej terminológie 

slovenského jazyka  

a cudzích jazykov 

I. – V. deklinácia podstatných mien Základné vzory substantív  

I. – V. deklinácie 

 

Žiak vie . 

- vzory podstatných mien I. – V. deklinácie 

Flexia substantív  

I. – V. deklinácie  

Skloňovanie podstatných mien  

I. – V. deklinácie 

Žiak vie   

- skloňovať podstatné mená I. – V. deklinácie 

- nájsť spoločné znaky jednotlivých deklinácií 

Latinské prídavné mená 

a ich funkcia prívlastku 

Postavenie latinských adjektív vo funkcii prívlastku - Žiak ovláda postavenie latinských adjektív vo funkcii 

prívlastku 

- Žiak vie porovnať postavenie prídavného mena 

v latinčine a slovenčine 

Adjektíva I., II. a III. deklinácie a ich 

flexia 

Skloňovanie prídavných mien I., II. a III. 

deklinácie 

Postavenie latinských adjektív vo funkcii prívlastku 

 

Žiak vie: 

- skloňovať prídavné mená I., II. a III. deklinácie 

- pri skloňovaní adjektív aplikovať poznatky zo 

skloňovania substantív 

Stupňovanie adjektív – pravidelné a 

nepravidelné 

 

Pravidelné stupňovanie adjektív  

I., II. a III. deklinácie 

Nepravidelné stupňovanie adjektív v latinčine 

Žiak vie: 

- prídavné mená vystupňovať a správne prekladať 

- nepravidelné stupňovanie adjektív  

v latinčine porovnať so živými cudzími jazykmi, ktoré sa 

učí  
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Latinské zámená – osobné, 

privlastňovacie a zvratné  

 

Skloňovanie zámen – osobných, privlastňovacích 

a osobného zvratného zámena 

Žiak vie skloňovať zámená 

 

Latinské číslovky 

Základné číslovky 

(1 – 1000) 

Radové číslovky 

(1 – 1000) 

Násobné číslovky  

(len informačne) 

Číslovky základné: 1 – 10, desiatky, 100, 1000 

Skloňovanie základných čísloviek 

Číslovky radové: 1 – 10 

Násobné číslovky: 1 – 10 

Žiak vie: 

- tvoriť základné a radové číslovky  

- skloňovať číslovky 

- použiť symboly pre rímske číslice 

- napísať čísla 

Latinské slovesá Základná gramatická terminológia - Žiak ovláda základné gramatické termíny pri latinskom 

slovese 

- Žiak vie využiť vedomosti z gramatickej terminológie 

slovenského jazyka a cudzích jazykov 

I. – IV. konjugácia slovies 

 

Prézentný kmeň (systém) slovies  

I. – IV. konjugácie – aktívny a pasívny indikatív 

prézenta, imperfekta a futúra I. (aktíva a pasíva); 

imperatív prézenta, infinitív prézenta 

Supínum všetkých konjugácií  

(len informačne) 

Žiak vie  

(pri slovesách I. – IV. konjugácie): 

- vzory slovies  

- rozpoznať koncovky slovies – aktívne a pasívne 

indikatívne od prézentného kmeňa (indikatív prézenta, 

imperfekta  

a futúra I.; imperatív a infinitív prézenta) 

- tvary slovies – aktívne a pasívne indikatívne od 

prézentného kmeňa (indikatív prézenta, imperfekta  

a futúra I.; imperatív a infinitív prézenta) 

 - rozlíšiť rozdiel medzi jednotlivými konjugáciami 

Flexia slovies  

I. – IV. konjugácie 

Časovanie slovies I. – IV. konjugácie 

Správne použitie slovesných časov v jednotlivých 

vetách jednoduchého latinského textu 

Žiak vie  

(k časovaniu slovies I. – IV. konjugácie): 

- časovať slovesá v činnom a trpnom rode 

- tvoriť imperatív prézenta  

- tvoriť a požívať infinitívy  

- použiť správne slovesné časy  

v jednotlivých vetách jednoduchého latinského textu 

 

Particípium prézenta  Tvorenie a skloňovanie particípia prézenta aktíva Žiak vie tvoriť a skloňovať particípium prézenta aktíva od 

slovies  

I. – IV. konjugácie 
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Pomocné sloveso esse  

 

Indikatív prézenta, imperatív, infinitív; indikatív 

imperfekta a indikatív futúra 

Správne použitie slovesných časov v jednotlivých 

vetách jednoduchého latinského textu 

Žiak vie : 

- časovať sloveso esse  

- tvoriť imperatív slovesa esse 

- porovnať časovanie slovesa byť   

v latinčine a slovenskom jazyku 

- použiť správne slovesné časy 

v jednotlivých vetách jednoduchého latinského textu 

Latinské príslovky – adverbiá I., II. a 

III. deklinácie 

Tvorenie prísloviek I., II. a III. deklinácie Žiak vie tvoriť príslovky od adjektív I., II. a III. deklinácie 

Flexia adverbií I., II. a III. deklinácie Stupňovanie prísloviek I., II. a III. deklinácie Žiak vie stupňovať príslovky I., II. a III. deklinácie  

Latinské predložky  

a predpony 

Bežné latinské predložky 

a predpony 

- Žiak pozná a ovláda bežné predložky a predpony 

- Žiak vie správne používať predložkové pády 

 
Tematický celok: Latinská syntax 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Menný prísudok v latinčine Postavenie menného prísudku v latinskom jazyku Žiak vie porovnať postavenie menného prísudku 

v latinskom a slovenskom jazyku 

Funkcia prívlastku v latinčine a 

latinské prídavné mená 

Postavenie latinských adjektív vo funkcii prívlastku - Žiak ovláda postavenie latinských adjektív vo funkcii 

prívlastku 

- Žiak vie porovnať postavenie prídavného mena 

v latinčine a slovenčine 

Porovnávaný predmet Väzba porovnávaného predmetu Žiak ovláda väzbu porovnávaného predmetu ku 

komparatívu 

Slovosled v latinčine  

a vetný rozbor latinského textu 

Poučenie o slovoslede v latinčine a 

vetnom rozbore latinského textu 

Žiak ovláda základnú podmienku správneho prekladu (do 

slovenčiny) – 

urovnanie latinského textu 

 
Tematický celok: Čítanie a preklad 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poučenie o prekladateľskej technike Slovosled v latinčine 

Vetný rozbor latinského textu 

Žiak ovláda základnú podmienku správneho prekladu (do 

slovenčiny) – 

urovnanie latinského textu 

Čítanie a preklad – najmä  Čítanie a preklad (najmä  Žiak vie: 
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z latinčiny do slovenčiny z latinčiny do slovenčiny) 

jednoduchých viet, príp. krátkych textov v rozsahu 

prebratej slovnej zásoby a prebratého gramatického 

učiva 

Správne použitie slovesných časov v jednotlivých 

vetách 

- čítať a prekladať jednoduché vety, prípadne krátke texty 

v rozsahu prebratej slovnej zásoby a prebratého 

gramatického učiva 

- použiť správne slovesné časy v jednotlivých vetách 
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Názov predmetu SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

  Cieľom predmetu je opakovanie, prehlbovanie, precvičovanie a systematizácia 

poznatkov zo slovenského jazyka, pričom sa kladie dôraz predovšetkým na praktické 

uplatnenie vedomostí v každodennom živote, ako aj ďalšom štúdiu. Seminár je vhodnou 

prípravou na štúdium slovenského jazyka, cudzích jazykov, žurnalistiky a ďalších odborov, 

v ktorých sú kladené vysoké požiadavky na poznatky z oblasti jazyka a jazykovú kultúru, 

ale aj pre každého, komu záleží na úrovni komunikačných zručností a verbálnej kreativite 

v materinskom jazyku.  

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  
 

Žiaci dokážu aplikovať teoretické poznatky z jednotlivých jazykových rovín pri tvorbe 

textov v rámci písomného aj ústneho prejavu, dokážu riešiť jazykové, gramatické 

a štylistické úlohy, kreatívne narábať so slovami, kultivovane tvoriť a interpretovať rôzne 

druhy textov. 
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Učebné osnovy vyučovacieho predmetu SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

Tematický celok: Foneticko – fonologická rovina jazyka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Systém slovenských hlások Samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky Žiaci vedia v texte vyhľadať samohlásky, spoluhlásky, 

dvojhlásky a bližšie ich určiť. Vedia vysvetliť a v praxi 

uplatniť princípy slovenskej ortoepie. 

Znelostná asimilácia 

Pravidlo o rytmickom krátení 

Znelé, neznelé spoluhlásky, okolnosti znelostnej 

asimilácie; uplatnenie pravidla o rytmickom 

krátení, výnimky z pravidla 

Žiaci vedia v texte vyhľadať prejavy znelostnej asimilácie, 

vysvetliť jej príčiny a prejavy, správne vyslovovať slová, 

v ktorých k nej dochádza. Vedia vysvetliť podstatu a 

zmysel pravidla o rytmickom krátení, v texte identifikovať 

príklady uplatnenia a výnimky z tohto pravidla. 

Prozodické vlastnosti reči Časová, silová a tónová modulácia reči Žiaci vedia charakterizovať prozodické vlastnosti reči, 

vysvetliť a prakticky predviesť ich uplatnenie v ústnom 

prejave; vysvetliť a identifikovať ich praktické využitie 

v jednotlivých veršových systémoch, vytvoriť verše, ktoré 

spĺňajú kritériá jednotlivých veršových systémov. 

 

Tematický celok: Lexikálna rovina jazyka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovná zásoba 

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby 

Slovo a slovná zásoba, systém v slovnej zásobe, 

viacslovné pomenovania, lexikálna polysémia; 

synonymá, antonymá, homonymá, paronymá; 

štylisticky príznakové/nepríznakové slová, 

expresívne slová 

Žiaci vedia definovať pojmy slovo a slovná zásoba, 

identifikovať v texte viacslovné pomenovania, lexikálnu 

polysémiu, synonymá, antonymá, homonymá, paronymá; 

štylisticky príznakové/nepríznakové slová, expresívne 

slová. Tieto druhy slov vedia tvorivo uplatniť pri vytváraní 

vlastných textov. 

Slovotvorba Zmeny v slovnej zásobe, odvodzovanie, skladanie, 

skracovanie, univerbizácia, multiverbizácia 

Žiaci vedia v texte vyhľadať slová, ktoré vznikli rôznymi 

slovotvornými postupmi, identifikovať slovotvorný základ 

a slovotvorný formant, vysvetliť pojmy multiverbizácia 

a univerbizácia a uplatniť tieto postupy pri tvorbe 

vlastných textov. 
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Lexikografia Typy slovníkov, využitie a práca s nimi Žiaci vedia charakterizovať jednotlivé typy slovníkov, 

vhodne vybrať a používať príslušný druh slovníka pri práci 

s textom a vytváraní vlastného textu podľa zadaných 

kritérií. 

Umelecké jazykové prostriedky Umelecké trópy a figúry, ich uplatnenie v texte, 

identifikácia, tvorba 

Žiaci vedia v texte vyhľadať trópy a figúry, samostatne ich 

vytvárať a uplatniť ich pri tvorbe vlastného umeleckého 

textu. 

 

Tematický celok: Morfologická rovina jazyka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Gramatické kategórie Menné a slovesné gramatické kategórie Žiaci vedia charakterizovať a určovať gramatické 

kategórie slovných druhov v akomkoľvek predloženom 

texte. 

Ohybné slovné druhy Podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, 

slovesá 

Žiaci vedia charakterizovať a určovať ohybné slovné druhy 

v akomkoľvek predloženom texte. 

Neohybné slovné druhy Príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia Žiaci vedia charakterizovať a určovať neohybné slovné 

druhy v akomkoľvek predloženom texte. 

 

Tematický celok: Syntaktická rovina jazyka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vetné členy a sklady Základné a rozvíjacie vetné členy, syntagmy  Žiaci vedia charakterizovať a určovať vetné členy a sklady 

v akomkoľvek predloženom texte. 

Jednoduché vety Členenie jednoduchých viet podľa zloženia, 

členitosti a obsahu 

Žiaci vedia v texte vyhľadať jednoduché vety a bližšie ich 

určiť. 

Jednoduché súvetia Priraďovacia a podraďovacie súvetia, čiarka 

v jednoduchom súvetí 

Žiaci vedia v texte vyhľadať jednoduché súvetia a bližšie 

ich určiť. 

Zložené súvetia Vzťahy medzi vetami v zloženom súvetí Žiaci vedia v texte vyhľadať zložené súvetia a bližšie ich 

určiť. 

Polovetné konštrukcie 

Modifikácie vetnej stavby 

Polovetné konštrukcie; vytýčený, osamostatnený, 

pripojený vetný člen, elipsa, apoziopéza, parentéza 

Žiaci vedia v texte vyhľadať polovetné konštrukcie, textu 

vysvetliť uplatnenie polovetných konštrukcií a modifikácií 

v rôznych druhoch textov, tvorivo ich uplatniť pri tvorbe 

vlastných textov. 
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Nadvetná sytax Text, odsek, kapitola, textové konektory, 

architektonika textu 

Žiaci vedia v texte identifikovať odseky, kapitoly, textové 

konektory; rozumejú vonkajšej a vnútornej štruktúre textu; 

vedia vytvárať vnútorne koherentný štruktúrovaný text. 

 

Tematický celok: Štylistická rovina jazyka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jazykové štýly 

Slohové postupy 

Hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, 

umelecký, náučný štýl; opisný, rozprávací, 

úvahový, výkladový, informačný slohový postup 

a ich uplatnenie pri tvorbe textov 

Žiaci vedia charakterizovať jednotlivé jazykové štýly 

a slohové postupy, identifikovať ich znaky v akomkoľvek 

texte, tvoriť texty, v ktorých sa uplatňujú ich znaky. 

Opisný slohový postup Znaky, útvary a využitie opisného slohového 

postupu 

Žiaci vedia charakterizovať opisný slohový postup, 

vymenovať, vysvetliť jeho znaky a na základe textu 

identifikovať a tvoriť útvary, v ktorých sa tento postup 

uplatňuje. 

Rozprávací slohový postup Znaky, útvary a využitie rozprávacieho slohového 

postupu 

Žiaci vedia charakterizovať rozprávací slohový postup, 

vymenovať, vysvetliť jeho znaky a na základe textu 

identifikovať a tvoriť útvary, v ktorých sa tento postup 

uplatňuje. 

Úvahový slohový postup Znaky, útvary a využitie úvahového slohového 

postupu 

Žiaci vedia charakterizovať úvahový slohový postup, 

vymenovať, vysvetliť jeho znaky a na základe textu 

identifikovať a tvoriť útvary, v ktorých sa tento postup 

uplatňuje. 

Publicistický štýl Znaky, útvary a využitie publicistického 

jazykového štýlu 

Žiaci vedia charakterizovať publicistický štýl, vymenovať, 

vysvetliť jeho znaky a na základe textu identifikovať 

a tvoriť útvary, v ktorých sa tento postup uplatňuje. 

Tvorivé písanie Tvorba a hodnotenie autorských textov Žiaci vedia vytvárať autorské texty na základe zadaných 

kritérií so snahou o kreativitu a originalitu, texty vedia 

sebakriticky zhodnotiť, analyzovať a posúdiť texty 

vytvárané spolužiakmi. 
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Názov predmetu Cvičenia z matematiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3.A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

 

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na 

postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť 

a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

 

Tento predmet zahŕňa: 

• matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote 

• rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia 

• súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

• informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

 

• naučiť sa  argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

• vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení aplikačných úloh 

• získavať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov 

• získať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

• naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

• vedieť počítať s presnými aj približnými hodnotami a efektívne používať kalkulačku  

• naučiť sa modelovať a algebraizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh  

• vedieť využiť geometrické poznatky pri opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, na 

základe toho rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore 

• vedieť navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát 
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• rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto 

vyjadrenia používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo nesprávnosť interpretácie 

alebo prezentácie štatistických údajov,  

• vedieť čítať a  používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy) 

• spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť 

• rozvíjať  schopnosti študentov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 

prezentáciu informácií 

• vedieť použiť vhodný softvér na uľahčenie niektorých namáhavých výpočtov alebo postupov 

a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 
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Tematický celok: 1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami - Teória čísel 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Množiny, operácie s množinami, 

Vennove diagramy 

Spôsoby určenia množín, prienik, zjednotenie, diferencia 

množín. 

Vedieť znázorniť množiny na Vennovom diagrame. 

Vedieť riešiť úlohy z bežného života. 

Prvočíselný rozklad, NSD, nSN, 

kritériá deliteľnosti 

Deliteľ, násobok, znaky deliteľnosti. Prvočísla a zložené 

čísla, prvočíselný rozklad. Najväčší spoločný deliteľ, 

najmenší spoločný násobok. 

Vedieť efektívne využívať znaky deliteľnosti. Vedieť 

riešiť kontextové úlohy s využitím NSD a nsn, chyba 

približného čísla. 

Výrazy, definičný obor výrazu, 

mnohočleny 

Konštanta, premenná, výraz. Definičný obor výrazu. 

Mnohočlen, stupeň mnohočlena. 

Vedieť určiť definičný obor. Rozoznávať členy 

mnohočlena. 

Zjednodušovanie výrazov, 

výrazy s absolútnou hodnotou 

Krátenie výrazu, vzorce pre úpravu výrezu. Absolútna 

hodnota výrazu.  

Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca. Vedieť odstrániť 

absolútnu hodnotu. Vedieť zjednodušiť výraz. 

Výrazy s mocninami, 

odmocninami, logaritmami, 

racionálne lomené výrazy 

Delenie mnohočlena mnohočlenom. 

Úpravy výrazov s mocninami, odmocninami 

a logaritmami. 

Vedieť zjednodušiť výraz. 

Goniometrické výrazy Súčtové vzorce, goniometrické funkcie dvojnásobného 

a polovičného uhla, goniometrických funkcií. 

Vedieť upraviť goniometrické výrazy použitím 

goniometrických vzorcov. 

 

Tematický celok: 2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy - Rovnice, nerovnice, sústavy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Goniometrické rovnice a 

nerovnice 

Definičný obor rovnice.  Riešenie rovníc a nerovníc 

metódou „rozbor a skúška“. Riešenie rovníc metódou 

substitúcie a pomocou grafov funkcií. 

Vedieť riešiť rovnice a nerovnice vhodne zvolenou 

metódou. 

Rovnice a nerovnice iracionálne, 

s absolútnou hodnotou,  

v súčinovom a podielovom 

tvare, rovnice s parametrom, 

s neznámou v menovateli 

  

Slovné úlohy, sústavy Riešenie sústavy 2 lineárnych rovníc s 2 neznámymi aj 

v slovných úlohách. 

Vedieť riešiť sústavy rovníc použitím sčítacej, 

substitučnej alebo komparačnej metódy. 
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Tematický celok: 3. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Faktoriál, kombinačné číslo, 

Pascalov trojuholník 

Faktoriál, výrazy a rovnice s faktoriálmi. Kombinačné 

číslo, výrazy a rovnice s kombinačnými číslami. Pascalov 

trojuholník, vlastnosti kombinačných čísel. 

Vedieť riešiť kombinatorické úlohy pomocou systému 

vypisovania všetkých možností. 

Variácie, permutácie, 

kombinácie 

Variácie, variácie s opakovaním, permutácie, permutácie 

s opakovaním, kombinácie bez opakovania,. 

Vedieť riešiť kombinatorické úlohy použitím 

kombinatorického pravidla súčtu a súčinu ako aj použitím 

vzorcov  slovných úlohách. 

Pravdepodobnosť Náhodný jav, istý a nemožný jav, priaznivé a všetky 

možné výsledky. Pravdepodobnosť javu, doplnková 

pravdepodobnosť. Vlastnosti pravdepodobnosti. Nezávislé 

javy. Geometrická pravdepodobnosť a la Placeova schéma 

Vedieť riešiť úlohy zamerané  na pravdepodobnosť. 

Vedieť porovnať Dve pravdepodobnosti. 

Základné štatistické pojmy, 

spracovanie štatistických 

súborov 

Štatistická jednotka, štatistický súbor, znak, rozsah 

súboru. Absolútna a relatívna početnosť. Priemer – 

aritmetický. Modus, medián, rozptyl, smerodajná 

odchýlka. Bernoulliho pokusy. 

Poznať základné štatistické pojmy a vedieť ich zaradiť 

v slovnej úlohe. Vedieť vypočítať rôzne druhy priemerov. 

Vedieť vypracovať štatistiku zo zozbieraných údajov 

a graficky ich znázorniť. 

 

Tematický celok: 4. Geometria a meranie - Planimetria 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Trojuholník, štvoruholník Základné prvky trojuholníka. Rozdelenie trojuholníkov 

podľa uhlov a strán. Veta o trojuholníkoch. Konvexný 

a nekonvexný štvoruholník. Pravidelný n – uholník. 

Obvody a obsahy. 

Vedieť analyzovať charakteristické vlastnosti a vzájomné 

vzťahy v trojuholníku. Vedieť použiť vhodnú metódu, 

nástroje a vzorce pri určovaní dĺžok, obvodov a obsahov. 

Konštrukčné úlohy Konštrukcia rovinných útvarov. Meranie. Konštrukcia 

trojuholníka aj s množinou G. 

Mať zručnosti pri práci s rysovacími pomôckami, byť 

presný pri rysovaní aj pri zapisovaní postupu konštrukcie. 

Zhodné a podobné zobrazenia Zhodné zobrazenia v rovine. Samodružné body a útvary. 

Priame a nepriame zhodnosti. Rovnoľahlosť. Konštrukčné 

úlohy s využitím zhodných a podobných zobrazení.  

Vedieť zobraziť daný útvar v danom zhodnom alebo 

podobnom zobrazení. Vedieť zložiť dve zhodné 

zobrazenia. 

 

Tematický celok: 5. Geometria a meranie - Analytická geometria 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vektory, skalárny súčin 

vektorov, uhol vektorov 

Sústava súradníc na priamke, v rovine, v priestore. 

Súradnice bodu, vektora. Veľkosť vektora. Skalárny 

a vektorový súčin. Odchýlka vektorov. 

Rozumieť pojmu vektor. Vedieť určiť súradnice vektora, 

veľkosť vektora.  
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Rovnice priamky, roviny a ich 

časti 

Rôzne druhy vyjadrenia priamky, roviny a ich častí. Vedieť v rovine i v priestore vyjadriť priamku a rovinu.  

Polohové a metrické vzťahy 

medzi útvarmi 

Vzájomné polohy priamok, priamky a roviny a dvoch 

rovín v priestore. Metrické úlohy v trojuholníku. 

Vedieť určiť vzájomnú polohu dvoch útvarov v priestore. 

Vedieť načrtnúť geometrickú situáciu alebo ju 

vymodelovať na telese.   

 

Tematický celok: 6. Geometria a meranie - Stereometria 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Lineárne útvary v priestore, ich 

vzájomná poloha 

Telesá. Vzájomná poloha dvoch priamok, priamky 

a roviny, dvoch rovín v priestore. Kolmosť. Rezy telies. 

Mať rozvinutú priestorovú predstavivosť a schopnosť 

orientácie v priestore. Vedieť zostrojiť rez telesa. Vedieť 

určiť prienik priamky a roviny, dvoch rovín, priamky 

a telesa. 

Metrické vzťahy v priestore, 

súradnicová sústava 

Sústava súradníc na priamke, v rovine, v priestore. 

Vzdialenosť - dvoch bodov, bodu od priamky a roviny, 

dvoch priamok, priamky a roviny, dvoch rovín. Uhol 

medzi útvarmi. 

Vedieť riešiť metrické úlohy graficky aj numericky. 

 
Písomné práce a ich oprava  8 hodín 
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Názov predmetu Seminár z matematiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na 

postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť 

a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

  

Tento predmet zahŕňa: 

• matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote 

• rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia 

• súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

• informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 
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Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tri tematické okruhy: 

1. Geometria a meranie - Planimetria  

2. Geometria a meranie - Analytická geometria v rovine a priestore 

3. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

• naučiť sa  argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

• vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení aplikačných úloh 

• získavať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov 

• získať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

• naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

• vedieť počítať s presnými aj približnými hodnotami a efektívne používať kalkulačku  

• naučiť sa modelovať a algebraizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh  

• vedieť využiť geometrické poznatky pri opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, na 

základe toho rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore 

• vedieť čítať a  používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy) 

• spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť 

• rozvíjať  schopnosti študentov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 

prezentáciu informácií 

• vedieť použiť vhodný softvér na uľahčenie niektorých namáhavých výpočtov alebo postupov 

a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 
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Osnovy predmetu: Seminár z matematiky pre tretí ročník 

Tematický celok: 1. Geometria a meranie - Planimetria  

 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie v rovine. Osová súmernosť, 

stredová súmernosť, posunutie a otočenie. Samodružné 

body a útvary. Osovo a stredovo súmerné útvary. 

Skladanie zobrazení.  

Konštrukčné úlohy s využitím zhodných zobrazení. 

Zhodné zobrazenia v súradnicovej sústave v rovine. 

Vedieť zobraziť daný útvar v danom zhodnom zobrazení. Vedieť 

rozhodnúť , či je daný útvar osovo (stredovo) súmerný. Vedieť napísať 

súradnice bodu (rovnicu priamky), ktorý je obrazom daného bodu 

(danej priamky) v súmernosti podľa daného stredu, v súmernosti podľa 

niektorej súradnicovej osi, alebo priamky rovnobežnej so súradnicovou 

osou, alebo priamky y = x.  

Vedieť popísať zobrazenie, ktoré vznikne zložením dvoch osových 

Vedieť zhodné zobrazenia použiť pri zložitejších konštrukčných 

úlohách. 

Rovnoľahlosť Podobné zobrazenia 

Rovnoľahlosť.  

Kružnica a rovnoľahlosť, dotyčnice ku kružniciam 

Konštrukčné úlohy s využitím rovnoľahlosti. 

Vedieť zobraziť daný útvar v danom podobnom zobrazení. Vedieť určiť 

stredy rovnoľahlosti dvoch podobných útvarov (úsečiek kružníc, 

trojuholníkov, a pod.) Vedieť zostrojiť dotyčnice k dvom podobným 

kružniciam.  

Vedieť konštrukčne zostrojiť n-krát zväčšený alebo zmenšený útvar 

s daným útvarom.. 

 

Tematický celok: 2. Geometria a meranie - Analytická geometria v rovine a priestore 

 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vektor. Pojem vektora. Voľný, viazaný vektor. Sústava 

súradníc na priamke, v rovine, v priestore. Súradnice 

bodu. Súradnice vektora. Operácie s vektormi – súčet, 

rozdiel, násobenie vektora reálnym číslom. Opačný 

vektor. Lineárna závislosť vektorov, lineárna 

kombinácia vektorov. Súradnice stredu úsečky. 

Veľkosť vektora. Skalárne násobenie vektorov. 

Odchýlka vektorov, kolmosť vektorov. 

Rozumieť pojmu vektor, umiestnenie vektora, orientovaná úsečka. 

Vedieť geometricky vykonať súčet, rozdiel vektorov, reálny násobok 

vektora.  

Vedieť v danej súradnicovej sústave znázorniť body dané súradnicami 

a určiť súradnice bodov, ktorých obrazy sú dané. Vedieť určiť 

súradnice vektora pomocou bodov, v ktorých je umiestnený, vedieť 

určiť súradnice lineárnej kombinácie vektorov. Vedieť určiť súradnice 

stredu úsečky, veľkosť vektora, veľkosť úsečky. Vedieť rozhodnúť, či 

dané vektory sú závislé, resp. nezávislé a čo z toho vyplýva pre 

umiestnenie vektorov, resp. polohu bodov.  

Vedieť použiť vzťah pre odchýlku vektorov pri riešení úloh a skalárny 

súčin vektorov v úlohách o kolmosti vektorov.  
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Analytická geometria 

lineárnych útvarov. 

Smerový vektor priamky, parametrické vyjadrenie 

priamky v rovine, v priestore. Parametrické vyjadrenie 

častí priamky. Normálový vektor priamky v rovine. 

Všeobecná rovnica priamky v rovine. Smerový uhol, 

smernica, smernicový tvar rovnice priamky v rovine.  

 

Vedieť v rovine i priestore vyjadriť priamku a jej časti parametricky. 

Vedieť v rovine vyjadriť priamku parametricky, všeobecnou rovnicou, 

smernicovým tvarom, ak priamka prechádza – a) dvomi rôznymi 

bodmi, b) bodom rovnobežne s danou priamkou, c) bodom, kolmo na 

danú priamku a vedieť z jedného tvaru určiť iný tvar.  

Pri všetkých vyjadreniach priamky vedieť určiť súradnice bodu 

ležiaceho na priamke, vedieť rozhodnúť, či bod leží na priamke.  

Vedieť v úlohách geometrické situácie popísať analyticky. 

Polohové a metrické 

vzťahy v rovine  

Vzájomná poloha dvoch priamok v rovine. 

Rovnobežné, rôznobežné. Priesečník rôznobežných 

priamok. 

Uhol dvoch priamok, uhol dvoch rovín. Vzdialenosť 

bodu od priamky, od roviny, vzdialenosť dvoch 

rovnobežných priamok, Metrické a polohové úlohy 

v trojuholníku. 

Vedieť určiť uhol dvoch priamok pomocou smerových vektorov 

a v rovine i pomocou normálových vektorov a smerníc. Vedieť riešiť 

úlohy o kolmosti priamok v rovine. Vedieť určiť vzdialenosť bodu od 

priamky v rovine. Vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok v rovine.  

Vedieť si načrtnúť geometrickú situáciu.  

Vedieť aplikovať poznatky pri riešení úloh. 

Kružnica, kruh Analytické vyjadrenie kružnice – stredová a všeobecná 

rovnica, analytické vyjadrenie kruhu. Vzájomná poloha 

priamky a kružnice. Rovnica dotyčnice ku kružnici 

Vedieť určiť rovnicu kružnice danú stredom a polomerom, tromi 

bodmi, ktoré neležia na jednej priamke. Vedieť z rovnice kružnice určiť 

súradnice stredu a polomer kružnice.  

Vedieť rozhodnúť o vzájomnej polohe priamky a kružnice podľa počtu 

spoločných bodov i pomocou vzdialenosti stredu kružnice od priamky. 

 Vedieť určiť rovnicu dotyčnice v bode kružnice. 
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Tematický celok: 3. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupnosti. Pojem postupnosti, spôsoby určenia – vzorec pre n-tý 

člen, rekurentný vzťah, graf postupnosti. Vlastnosti 

postupnosti – monotónnosť a ohraničenosť.  

Limita postupnosti, vety o limitách postupnosti. 

Aritmetická postupnosť(AP), diferencia aritmetickej 

postupnosti, geometrická postupnosť(GP), kvocient 

GP, ich vlastnosti. Vzťah medzi ľubovoľnými dvoma 

členmi AP, GP, vzorec pre n-tý člen, súčet prvých n 

členov AP, GP.  

Rovnomerný prírastok a pokles.  

Využitie geometrickej postupnosti 

 

 

Vedieť, že postupnosť je funkcia definovaná v množine prirodzených 

čísel. Vedieť aplikovať poznatky o vlastnostiach funkcií na postupnosti.  

Vedieť určiť členy postupnosti, ak je postupnosť daná vzorcom pre n-tý 

člen alebo rekurentne. V jednoduchých prípadoch vedieť nájsť 

rekurentný vzťah, ak je daný vzorec pre n-tý člen a naopak. Vedieť 

zostrojiť graf postupnosti. Na intuitívnej úrovni chápať pojem limita 

postupnosti a vedieť počítať limity postupnosti s využitím viet 

o limitách postupnosti v jednoduchých príkladoch postupností.  

Vedieť definovať AP a určiť jej vlastnosti v závislosti od diferencie. 

Vedieť použiť vzťahy pre AP pri riešení úloh.  

Vedieť definovať GP. V konkrétnom prípade vedieť určiť vlastnosti GP 

a využiť vzťahy pri riešení úloh. 

 Rozumieť súvislosti medzi lineárnou funkciou a AP, resp. medzi 

exponenciálnou funkciou a GP.  

Vedieť využiť GP v úlohách o prírastku a poklese v rôznych oblastiach 

Nekonečný rad Pojem nekonečného radu, nekonečný geometrický rad.  

Postupnosť čiastočných súčtov.  

Súčet nekonečného geometrického radu. 

Vedieť určiť, či ide o nekonečný geometrický rad a rozhodnúť o jeho 

konvergencii.  

Vedieť určiť súčet nekonečného radu, ak existuje.  

Vedieť aplikovať poznatky v slovných úlohách 

 

Písomné práce a ich oprava  8 hodín
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Názov predmetu Seminár z matematiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium  

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk  

  

 
Charakteristika predmetu:  

 

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju 

formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na 

postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť 

a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

  

 

Tento predmet zahŕňa: 

• matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom živote 

(osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote 

• rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického 

myslenia 

• súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

• informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 
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Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na dva tematické okruhy: 

Geometria a meranie 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 

 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

 

• naučiť sa  argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

• vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení aplikačných úloh 

• získavať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov 

• získať schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky 

• naučiť sa pracovať s návodmi, nariadeniami, zákonmi 

• vedieť počítať s presnými aj približnými hodnotami a efektívne používať kalkulačku  

• naučiť sa modelovať a algebrizovať jednoduché vzťahy, vytvárať a interpretovať grafickú 

reprezentáciu vzťahu dvoch veličín a vedieť tieto prostriedky využiť pri riešení úloh  

• vedieť využiť geometrické poznatky pri opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, na 

základe toho rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore 

• vedieť navrhnúť organizáciu súboru obsahujúceho veľký počet dát 

• rozumieť bežným štatistickým vyjadreniam (prezentovaným napr. v médiách), vedieť takéto 

vyjadrenia používať a v jednoduchých situáciách posúdiť správnosť alebo nesprávnosť interpretácie 

alebo prezentácie štatistických údajov,  

• vedieť čítať a  používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy) 

• spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť 

• rozvíjať  schopnosti študentov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 

prezentáciu informácií 

vedieť použiť vhodný softvér na uľahčenie niektorých namáhavých výpočtov alebo postupov a umožniť 

tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 
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Osnovy predmetu: Seminár z matematiky 

Tematický celok: 1. . Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Funkcie Funkcia, definičný obor, obor hodnôt, graf. Vlastnosti 

funkcií - rastúca, klesajúca, prostá funkcia, ohraničenosť, 

extrémy – lokálne a globálne, periodičnosť, párnosť, 

nepárnosť funkcie. Lineárna funkcia, funkcia 

s absolútnymi hodnotami. Kvadratická funkcia. 

Kvadratická funkcia s absolútnou hodnotou. Mocninové 

funkcie. Lineárna lomená funkcia. Zložené funkcie 

Goniometrické funkcie. Exponenciálna funkcia. Inverzná 

funkcia. Logaritmická funkcia. Logaritmus. Vlastnosti 

a grafy funkcií. 

Vedieť definovať funkciu a rozpoznať funkciu z predpisu 

a grafu, vedieť určiť definičný obor, obor hodnôt a zostrojiť 

graf ktorejkoľvek elementárnej funkcie. Vedieť určiť 

inverznú funkciu k prostej funkcii. Vedieť určiť vlastnosti 

funkcií z grafu, vedieť načrtnúť graf funkcie 

s požadovanými vlastnosťami. 

Rovnice a nerovnice, ich súvis 

s grafmi funkcií 

Lineárna rovnica a nerovnica, rovnica a nerovnica 

s absolútnymi hodnotami. Kvadratická rovnica a  

nerovnica. Mocninové rovnice a nerovnice. Rovnice a  

nerovnice v súčinovom a podielovom tvare. 

Goniometrické rovnice a nerovnice. Exponenciálne  

rovnice a nerovnice. Logaritmické rovnice a nerovnice.  

Sústavy rovníc a nerovníc. 

Vedieť riešiť rôzne typy rovníc, nerovníc a ich sústav 

numericky aj graficky, poznať súvis rovníc a nerovníc 

s grafmi príslušných funkcií. Poznať súvis sústav rovníc a 

nerovníc s prienikom grafov funkcií. 

Vedieť modelovať reálne problémy a úlohy matematickým 

jazykom a interpretovať výsledky riešenia matematického 

problému do reálnej situácie. 
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Tematický celok: 2. Logika, dôvodenie, dôkazy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výroky, operácie s výrokmi Definícia výroku, pravdivostná hodnota výroku, negácia 

výroku. 

Kvantifikátory ( existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, 

najmenej, práve, minimálne, maximálne ) vzťahy medzi 

nimi, negácie kvantifikovaných výrokov. 

Konjunkcia, disjunkcia, implikácia, obmenená a obrátená 

implikácia, ekvivalencia. Logické spojky ( Nie je pravda, 

že ..., a súčasne, alebo, buď – alebo, Ak ..., tak ..., ... práve 

vtedy, keď ... ), ich používanie v bežnom živote, 

v matematike, v právnych formuláciách – odlišnosti 

a spoločné znaky. Negácie zložených výrokov  

Vedieť vytvoriť výroky, resp. z daného súboru vybrať 

výroky a priradiť im pravdivostnú hodnotu, znegovať ich. 

Vedieť preformulovať niektoré tvrdenia vyjadrené pomocou 

kvantifikátorov             „ aspoň, najviac, najmenej, ...“ na 

ekvivalentné tvrdenia používajúce iný kvantifikátor. Vedieť 

znegovať jednoduché kvantifikované výroky. Vedieť rozlíšiť 

používanie a význam spojok „a“, „alebo“, „Ak ..., tak ...“, ... 

práve vtedy, keď ...“ vo vyjadrovaní sa v bežnom živote, vo 

formulácii zákonov, nariadení, zmlúv, návodov 

a v matematike. Vedieť zistiť pravdivostnú hodnotu výroku 

a  v jednoduchých prípadoch rozhodnúť , či je výrok 

negáciou daného výroku, vedieť vytvoriť negáciu zloženého 

výroku. 

Definícia, hypotéza, tvrdenie, 

úsudok 

Definícia, ich súvis s pravdivostnou hodnotou. Pochopiť rozdiel medzi výrokom, hypotézou, tvrdením. 

Vedieť použiť jednoduché úsudky v matematike 

a v situáciách z bežného života. Vedieť zovšeobecňovať 

niektoré jednoduché tvrdenia, abstraktne a hypoteticky 

uvažovať. 

Dôkazy Priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom. Dôkazové 

úlohy o deliteľnosti. Dôkazové úlohy v planimetrii. 

Rozbory a dôkazy konštrukčných úloh. 

Rozumieť podstate uvedených dôkazov. Vedieť rozoznať 

priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom a vedieť ich 

použiť pri dokazovaní jednoduchých tvrdení. Vedieť ich 

aplikovať v jednoduchých príkladoch i z bežného života. 

Vedieť vysvetliť, kedy na dôkaz nepravdivosti tvrdenia 

možno použiť protipríklad. Vedieť vysloviť v jednoduchých 

prípadoch kontrapríklad všeobecných tvrdení. 

Písomné práce a ich oprava                                                            8 hodín
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Názov predmetu Seminár z programovania 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: 

Informatika rozvíja v spolupráci s matematickým vzdelaním schopnosť žiakov analyzovať 

a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a stratégie riešenia problémov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenávaniu vo formálnych zápisoch. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch 

Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. 

Vyučovanie je realizované v troch odborných učebniach v súlade s predpismi. Triedy sú delené na tri 

skupiny tak, aby bola zabezpečená práca každého študenta na jednom počítači. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a techniky, používané pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, budovanie informatickej kultúry, tj. 

vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Študent po absolvovaní predmetu získa nasledovné kompetencie. 

- vie efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

v textovej aj grafickej podobe, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-

komunikačných technológií
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Osnovy predmetu:  Seminár z programovania – 4.A informatická špecializácia 

Tematický celok: Numerické metódy  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tvorba rozsiahlych programov Postupy pri tvorbe rozsiahlych aplikácií, dodržanie 

doporučených postupov 

Vedieť posúdiť potrebu dokumentovania rozsiahlych 

programov 

Zásady používania numerických 

metód 

Známe algoritmy pri riešení úloh numerického charakteru Vedieť používať najdôležitejšie numerické algoritmy 

v praxi 

Optimalizácia algoritmov Výpočtová zložitosť – lineárna, odmocninová, 

logaritmická 

Vedieť porovnať výpočtovú a pamäťovú zložitosť 

používaných algoritmov 

Časová a pamäťová 

optimalizácia 

Výpočtová zložitosť – možnosti optimalizácie algoritmov Vedieť používať algoritmy s výhodnými časovými 

a pamäťovými nárokmi 

 

Tematický celok: Unit Graph 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Grafika v jazyku Pascal Základné grafické príkazy prostredia TP Poznať grafické možnosti prostredia TP 

Pohyb grafických objektov 

v prostredí TP  

Simulácia pohybu objektov v prostredí TP Vedieť ovládať pohybujúce sa objekty vo vytvorených 

aplikáciách 

 

Tematický celok: Jazyk symbolických adries 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Štruktúra CPU Architektúra procesora Poznať štruktúru CPU 

Adresácia a registre Registre CPU - rozdelenie Vedieť rozdeliť registre podľa funkcie, poznať ich 

vedľajšie funkcie pri používaných inštrukciách 

Inštrukcie  Inštrukcie – aritmetické, presunov, podmienené, 

nepodmienené 

Ovládať základné aritmetické inštrukcie a inštrukcie 

presunov, podmienené, nepodmienené 
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Tematický celok: Operačné systémy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Správa pamäte Typy prideľovania pamäte Poznať základné spôsoby prideľovania pamäte 

v operačných systémoch 

Správa procesora Správa procesov, prideľovanie procesora Vedieť vysvetliť prideľovanie času procesom, poznať 

princíp behu viacúlohového OS 

Správa I/O zariadení Riadenie I/O zariadení  Rozumieť princípom ovládania periférií operačným 

systémom – správou I/O zariadení 

 

Tematický celok: Gramatiky, jazyky a prekladače 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Reprezentácia jazykov Gramatiky, automaty Poznať možnosti tvorby nových programovacích jazykov 

Gramatiky Kontextové a bezkontextové jazyky Pochopiť princíp generovania slov jazyka pomocou 

gramatiky 

Automaty Deterministické a nedeterministické jazyky Vedieť vysvetliť akceptovanie vygenerovaných slov 

jazyka pomocou automatov 
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Názov predmetu Seminár z informatiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: 

Informatika rozvíja v spolupráci s matematickým vzdelaním schopnosť žiakov analyzovať 

a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a stratégie riešenia problémov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenávaniu vo formálnych zápisoch. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch 

Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. 

Vyučovanie je realizované v troch odborných učebniach v súlade s predpismi. Triedy sú delené na tri 

skupiny tak, aby bola zabezpečená práca každého študenta na jednom počítači. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:   

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a techniky, používané pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, budovanie informatickej kultúry, tj. 

vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Študent po absolvovaní predmetu získa nasledovné kompetencie. 

- vie efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

v textovej aj grafickej podobe, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-

komunikačných technológií 
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Osnovy predmetu: SEN 3. ročník (2. hod) 
 

Tematický celok: Algoritmické riešenie problémov Mesiac:  

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

BOZ poučenie Bezpečnosť pri práci, hygiena práce.  

Dôležité informácie k predmetu. 

Uvedomovať si dôležitosť bezpečnosti práce v učebniach a 

dodržiavania pravidiel práce v počítačovej sieti. 

Analýza problému Vlastnosti a vzťahy: zadaný problém – vstup – 

výstup 

Procesy: rozdelenie problému na menšie časti, 

syntéza riešenia z riešení menších častí, 

identifikovanie opakujúcich sa vzorov, 

identifikovanie miest pre rozhodovanie sa (vetvenie 

a opakovanie), identifikovanie všeobecných 

vzťahov medzi informáciami 

 

identifikovať vstupné informácie zo zadania úlohy, 

popisovať očakávané výstupy, výsledky, akcie, 

identifikovať problém, ktorý sa bude riešiť algoritmicky, 

formulovať a neformálne (prirodzeným jazykom) vyjadriť 

ideu riešenia, 

uvažovať o vlastnostiach vykonávateľa (napr. korytnačka,  

grafické pero, robot, a pod.), 

plánovať riešenie úlohy ako postupnosť príkazov vetvenia 

a opakovania. 

Jazyk na zápis riešenia Pojem: program, programovací jazyk 

Vlastnosti a vzťahy: zápis algoritmu a vykonanie 

programu, vstup – vykonanie programu – 

výstup/akcia 

Procesy: zostavenie programu, identifikovanie, 

hľadanie, opravovanie chýb 

používať jazyk na zápis algoritmického riešenia problému 

(používať konštrukcie jazyka, aplikovať pravidlá jazyka), 

používať matematické výrazy pri vyjadrovaní vzťahov a 

podmienok, 

rozpoznávať a odstraňovať chyby v zápise, 

vytvárať zápisy a interpretovať zápisy podľa nových 

stanovených pravidiel (syntaxe) pre zápis algoritmov. 

Postupnosť príkazov Pojmy: príkaz, parameter príkazu, postupnosť 

príkazov 

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisia príkazy a výsledok 

realizácie programu 

Procesy: zostavenie a úprava príkazov, 

vyhodnotenie postupnosti príkazov, úprava 

sekvencie príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, 

zmena poradia príkazov) 

 

riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, 

aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre zostavenie 

postupnosti príkazov. 
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Nástroje na interakciu Vlastnosti a vzťahy: prostriedky jazyka pre získanie 

vstupu, spracovanie vstupu a zobrazenie výstupu 

Procesy: čakanie na neznámy vstup – vykonanie 

akcie – výstup, následný efekt 

 

rozpoznávať situácie, kedy treba získať vstup, 

identifikovať vlastnosti vstupnej informácie (obmedzenia, 

rozsah, formát), 

rozpoznávať situácie, kedy treba zobraziť výstup, 

realizovať akciu, 

zapisovať algoritmus, ktorý reaguje na vstup, 

vytvárať hypotézu, ako neznámy algoritmus spracováva 

zadaný vstup, ak sú dané páry vstup – výstup/akcia. 

Premenné Pojmy: premenná, meno (pomenovanie) 

premennej, hodnota premennej, operácia (+, , *, /) 

Vlastnosti a vzťahy: pravidlá jazyka pre použitie 

premennej, meno premennej – hodnota premennej 

Procesy: nastavenie hodnoty (priradenie), zistenie 

hodnoty (použitie premennej), zmena hodnoty 

premennej, vyhodnocovanie výrazu s premennými, 

číslami a operáciami 

identifikovať zo zadania úlohy, ktoré údaje musia byť 

zapamätané, resp. sa menia (a teda vyžadujú použitie 

premenných), 

riešiť problémy, v ktorých si treba zapamätať a neskôr 

použiť zapamätané hodnoty vo výrazoch, 

zovšeobecniť riešenie tak, aby fungovalo nielen s 

konštantami. 

Cykly Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, podmienka 

vykonávania cyklu, telo cyklu 

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s 

výsledkom, čo platí po skončení cyklu 

Procesy: vyhodnotenie hraníc/podmienky cyklu, 

vykonávanie cyklu 

 

rozpoznávať opakujúce sa vzory, 

rozpoznávať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, 

počas aj po skončení cyklu, 

riešiť problémy, v ktorých treba výsledok získať 

akumulovaním čiastkových výsledkov v rámci cyklu, 

riešiť problémy, ktoré vyžadujú neznámy počet opakovaní, 

riešiť problémy, v ktorých sa kombinujú cykly a vetvenia, 

stanoviť hranice a podmienky vykonávania cyklov. 

Vetvenie Pojmy: vetvenie, podmienka 

Vlastnosti a vzťahy: pravda/nepravda – 

splnená/nesplnená podmienka 

Procesy: zostavovanie a upravovanie vetvenia, 

vytvorenie podmienky a vyhodnotenie podmienky s 

negáciami a logickými spojkami (a, alebo) 

rozpoznávať situácie a podmienky, kedy treba použiť 

vetvenie, 

rozpoznávať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, v 

rámci a po skončení vetvenia, 

riešiť problémy, ktoré vyžadujú vetvenie so zloženými 

podmienkami (s logickými spojkami), 

riešiť problémy, v ktorých sa kombinujú cykly a vetvenia. 
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Interpretácia zápisu riešenia Vlastnosti a vzťahy: jazyk - vykonanie programu 

Procesy: krokovanie, čo sa deje v počítači v 

prípade chyby v programe 

 

krokovať riešenie,  

vyjadriť ideu daného návodu (objavovať a vlastnými 

slovami popisovať ideu zapísaného riešenia ako program 

funguje, čo zápis realizuje pre rôzne vstupy), 

upraviť riešenie úlohy vzhľadom na rôzne dané 

obmedzenia, 

dopĺňať, dokončujú, modifikujú rozpracované riešenie, 

hľadať vzťah medzi vstupom, algoritmom a výsledkom, 

uvažovať o rôznych riešeniach, navrhovať vylepšenie. 

Hľadanie a opravovanie chýb Vlastnosti a vzťahy: chyba v 

postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, 

vymenený príkaz alebo príkaz navyše), chyba vo 

výrazoch s premennými, chyba v algoritmoch s 

cyklami a s vetvením, chyba pri realizácii (logická 

chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba) 

Procesy: rozpoznanie chyby, hľadanie chyby 

 

rozpoznávať, kedy program pracuje nesprávne, 

hľadať chybu vo vlastnom, nesprávne pracujúcom 

programe a opraviť ju, 

zisťovať, pre aké vstupy, v ktorých prípadoch, situáciách 

program zle pracuje, 

uvádzať kontra príklad, kedy niečo neplatí, nefunguje, 

posudzovať a overovať správnosť riešenia (svojho aj 

cudzieho), 

rozlišovať chybu pri realizácii od chyby v zápise.  

 
 

Tematický celok: Reprezentácia a nástroje Mesiac:  

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Textový editor – kódovanie znakov Pojmy: kódovanie znakov 

Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi jednotlivými 

typmi informácie 

Procesy: kódovanie textovej informácie 

kombinovať texty a iné objekty, využívať nástroje na prácu 

s textom pri realizácii svojich projektov 
Spracovanie textu 

Grafická informácia Pojmy: rastrová a vektorová grafika 

Vlastnosti a vzťahy: vektorový obrázok ako 

zoskupenie objektov 

Procesy: tvarovanie, transformácia a usporiadanie 

objektov 

kombinovať rastrové, vektorové obrázky a texty, 

vytvárať grafické produkty pri realizácii svojich projektov, 

navrhovať a hodnotiť postupnosť grafických operácií. 
Vektorová grafika 

Zvuková informácia 
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Spracovanie zvuku, konverzie 

zvukových formátov 

Vlastnosti a vzťahy: vplyv časovej osi na výsledný 

produkt 

Procesy: manipulovanie s objektmi na časovej osi 

 

používať multimediálne nástroje pri realizácii svojich 

projektov, 

posudzovať výhody a nevýhody rôznych nástrojov na 

manipuláciu s multimédiami, 

navrhovať a hodnotiť postupnosť operácií pri práci s 

multimédiami. 

Spracovanie videa 

 

Tematický celok: Komunikácia a spolupráca Mesiac: IV. 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počítačové siete Pojmy: počítačová sieť, sieťové zariadenie, médiá, 

sieťové protokoly 

Vlastnosti a vzťahy: internet ako nástroj na 

komunikáciu a zdieľanie informácií 

Procesy: prenos informácií (packetov) 

vedieť popísať architektúru LAN 

prenášať údaje prostredníctvom počítačovej siete 

voliť vhodné nástroje na prenos a zdieľanie údajov 

(informácií) 

Architektúra siete 

Prenosové médiá 

Rozdelenie sietí 

Spôsoby spojenia 

Služby internetu 
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Názov predmetu Seminár z informatiky – všeobecné triedy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: 

Informatika rozvíja v spolupráci s matematickým vzdelaním schopnosť žiakov analyzovať 

a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a stratégie riešenia problémov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenávaniu vo formálnych zápisoch. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch 

Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. 

Vyučovanie je realizované v troch odborných učebniach v súlade s predpismi. Triedy sú delené na tri 

skupiny tak, aby bola zabezpečená práca každého študenta na jednom počítači. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:   

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a techniky, používané pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, budovanie informatickej kultúry, tj. 

vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Študent po absolvovaní predmetu získa nasledovné kompetencie. 

- vie efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

v textovej aj grafickej podobe, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-

komunikačných technológií 



 

 153 

Osnovy predmetu: SEN 4. ročník (2. hod) 
Tematický celok:  Algoritmické riešenie problémov 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poučenie o bezpečnosti Bezpečnosť v učebniach, právne normy Bezpečná obsluha zariadení v učebniach IVT, znalosť 

predpisov a postupov  

Hľadanie a opravovanie chýb Vlastnosti a vzťahy: chyba v 

postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, 

vymenený príkaz alebo príkaz navyše), chyba vo 

výrazoch s premennými, chyba v algoritmoch s 

cyklami a s vetvením, chyba pri realizácii (logická 

chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba) 

Procesy: rozpoznanie chyby, hľadanie chyby 

 

rozpoznávať, kedy program pracuje nesprávne, 

hľadať chybu vo vlastnom, nesprávne pracujúcom 

programe a opraviť ju, 

zisťovať, pre aké vstupy, v ktorých prípadoch, situáciách 

program zle pracuje, 

uvádzať kontra príklad, kedy niečo neplatí, nefunguje, 

posudzovať a overovať správnosť riešenia (svojho aj 

cudzieho), 

rozlišovať chybu pri realizácii od chyby v zápise.  

Premenné Pojmy: znak, reťazec znakov 

Vlastnosti a vzťahy: pravidlá jazyka pre použitie 

premennej typu znak, reťazec 

Procesy: nastavenie hodnoty (priradenie), zistenie 

hodnoty (použitie premennej), zmena hodnoty 

premennej 

 

riešiť problémy, v ktorých si treba zapamätať znaky 

a reťazce a neskôr použiť zapamätané hodnoty 

Súbory Pojmy: súbor 

Vlastnosti a vzťahy: pravidlá jazyka pre uloženie 

informácií do súboru a načítanie informácie zo 

súboru 

Procesy: získanie údajov zo súboru, uloženie 

informácií do súboru 

 

ukladať a čítať informácie do/zo súboru 

Cykly Pojmy: opakovanie, počet opakovaní, podmienka 

vykonávania cyklu, telo cyklu 

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí počet opakovaní s 

výsledkom, čo platí po skončení cyklu 

Procesy: vyhodnotenie hraníc/podmienky cyklu, 

vykonávanie cyklu 

rozpoznávať opakujúce sa vzory, 

rozpoznávať, aká časť algoritmu sa má vykonať pred, 

počas aj po skončení cyklu, 

riešiť problémy, v ktorých treba výsledok získať 

akumulovaním čiastkových výsledkov v rámci cyklu, 

riešiť problémy, ktoré vyžadujú neznámy počet opakovaní, 
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 riešiť problémy, v ktorých sa kombinujú cykly a vetvenia, 

stanoviť hranice a podmienky vykonávania cyklov. 

 

Tematický celok: Reprezentácie a nástroje 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kompresia údajov Pojem: stratová kompresia, bezstratová kompresia 

Procesy: komprimovanie súborov, obrázkov, zvuku 

atď 

Poznať a používať stratovú a bezstratovú kompresiu, 

uviesť možnosti použitia stratovej a bezstratovej kompresii 

Šifrovanie informácií Pojem: symetrické šifrovanie, asymetrické 

šifrovanie 

Vlastnosti a vzťahy: generovanie šifrovacích 

kľúčov pre šifrovanie obsahu správy 

Procesy: zašifrovanie správy pomocou 

symetrického kľúča, zašifrovanie správy verejným 

kľúčom a dešifrovanie správy súkromným kľúčom 

Poznať a používať rôzne možnosti šifrovania informácií, 

vedieť zašifrovať údaje zadaným algoritmom 
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Tematický celok: Reprezentácie a nástroje 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s textom – štýly, obsah, register Pojmy: štýly, šablóny, formáty 

Vlastnosti a vzťahy: štýl ako nástroj pre 

formátovanie textu, šablóna ako predlohy 

dokumentu 

Procesy: úprava štýlov, revidovanie dokumentov, 

príprava dokumentu na publikovanie, import 

a export textu 

Kombinovať texty a iné objekty, využívať nástroje na 

prácu s textom pri realizácii svojich projektov, vytvárať 

šablóny dokumentov. 

Práca s textom – import a export textu 

 

Tematický celok: Reprezentácie a nástroje 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s tabuľkami – vzorce a funkcie Pojmy: vzorec, podmienka, funkcia, graf 

Vlastnosti a vzťahy: vzorec alebo funkcia ako 

vzťah viacerých buniek, graf ako vizualizácia 

a prezentácia údajov 

Procesy: vloženie vzorca, funkcie, vyhodnotenie 

výrazu, zvýraznenie oblasti buniek na základe 

zvoleného kritéria, vloženie grafu 

Využívať tabuľkový editor pri riešení problémov, 

zostavovať výrazy s operáciami, podmienkami 

a funkciami, prezentovať údaje z tabuliek, zvýrazňovať 

a overovať údaje v tabuľke, vytvárať výrazy na základe 

podmienky, formátovať bunky na základe podmienky. 

 

Práca s tabuľkami – podmienené 

formátovanie, logické funkcie 
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Tematický celok: Komunikácia a spolupráca 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s nástrojmi na komunikáciu Pojmy: poštový server, poštový klient, elektronický 

podpis, šifrovanie 

Vlastnosti a vzťahy: 

zabezpečená komunikácia,  

Procesy: 

komunikácia s 

jedným aj s viacerými účastníkmi prostredníctvom 

zabezpečenej komunikácie 

 

Komunikovať pomocou nástrojov na interaktívnu a 

neinteraktívnu  

komunikáciu, 

porovnávať klady a zápory zabezpečenej 

a nezabezpečenej komunikácie.  

Práca s nástrojmi na spoluprácu 

a zdieľanie informácií 

Procesy: 

paralelná práca s textom, obrazom, tabuľkami a 

prezentáciami 

Používať nástroje na zdieľanie a publikovanie informácií, 

vytvárať a upravovať zdieľané produkty pomocou 

nástrojov na spoluprácu, využívať nástroje na spoluprácu 

pri riešení problémov. 

 

Tematický celok:  Softvér a hardvér 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počítač a prídavné zariadenia Pojmy: procesor, operačná pamäť, vstupno-

výstupné zariadenia 

Vlastnosti a vzťahy: procesor  a pamäť, vstupné  a 

výstupné zariadenia, pamäťové zariadenia 

Procesy: odhadovanie množstva zaznamenaných 

údajov podľa daných parametrov 

 

Popísať činnosť jednotlivých súčastí počítača Von 

Neumanovho typu, využívať  parametre  a princípy  

fungovania  počítača,  zariadení a sietí na efektívne 

riešenie úloh, hodnotiť parametre a princíp fungovania 

počítača, zariadení a sietí na efektívne riešenie úloh 

Práca v operačnom systéme Pojmy: aplikácia 

Vlastnosti a vzťahy: operačný  systém  ako  softvér,  

operačný  systém a správa prostriedkov (procesor, 

pamäť, ...) a poskytovanie služieb (pre aplikácie, 

...) 

Charakterizovať operačný systém z pohľadu funkcií, 

vedieť vysvetliť základné informácie o používanom 

operačnom systéme, skúmať nové možnosti operačného 

systému 
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Tematický celok: Informačná spoločnosť 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Bezpečnosť a riziká Pojmy: škodlivý kód  

Vlastnosti a vzťahy: škodlivý kód ako nástraha na 

internete, antivírus ako nástroj na zisťovanie 

a odstraňovanie škodlivého kódu 

Procesy: šírenie škodlivého kódu, bezpečné a etické 

správanie sa na internete 

Posudzovať riziká práce na počítači so škodlivým 

softvérom, zabezpečiť svoje údaje a komunikáciu proti 

zneužitiu, hodnotiť dôveryhodnosť informácií na webe, 

rozpoznávať počítačovú kriminalitu. 

Digitálne technológie v spoločnosti Pojmy: automatizácia 

Vlastnosti a vzťahy: digitálne technológie ako 

súčasť nášho života 

Procesy: automatizácia ako súčasný trend 

digitálnych technológií 

Diskutovať o digitálnych technológií pri zjednodušení 

života, hodnotiť súčasné trendy digitálnych technológií 

a ich vplyv na spoločnosť, hodnotiť rozvoj digitálnych 

technológií a ich vplyv na svoje učenie sa. 

Legálnosť používania softvéru Pojmy: licencia  

Vlastnosti a vzťahy: autorský zákon ako nástroj 

ochrany autora pred zneužitím jeho diela, licencia 

ako zmluva určujúca podmienky používania 

programu (diela) 

Procesy: rozlišovanie medzi legálnym a nelegálnym 

softvérom 

Rozlišovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom, 

rozlišovať softvér šírený zadarmo a softvér, za ktorý sa 

platí, dodržiavať autorské práva, diskutovať o právnych 

dôsledkoch neoprávneného správania sa. 
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Názov predmetu Cvičenia z informatiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: 

Informatika rozvíja v spolupráci s matematickým vzdelaním schopnosť žiakov analyzovať 

a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné postupy a stratégie riešenia problémov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenávaniu vo formálnych zápisoch. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch 

Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. 

Vyučovanie je realizované v troch odborných učebniach v súlade s predpismi. Triedy sú delené na tri 

skupiny tak, aby bola zabezpečená práca každého študenta na jednom počítači. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:   

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a techniky, používané pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, budovanie informatickej kultúry, tj. 

vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Študent po absolvovaní predmetu získa nasledovné kompetencie. 

- vie efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života, 

- nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie 

v textovej aj grafickej podobe, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-

komunikačných technológií
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Osnovy predmetu:  Cvičenia z informatiky 
Tematický celok: Reprezentácie a nástroje 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Textový procesor Odsek, štýl, tabulátory Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania rôznych typov 

informácií. 

Osnova, obsah, register Poznať pokročilé funkcie textového procesora na 

vytvorenie a úpravu dokumentu 

Hromadná korešpondencia Vedieť vložiť údaje z tabuľky alebo databázy do 

dokumentu.  

 
Tematický celok: Reprezentácie a nástroje  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prezentácia informácií Zásady tvorby prezentácie, objekty v prezentácii, šablóna 

prezentácie 

Poznať a dodržiavať základné pravidlá (formálne, 

estetické) a odporúčania spracovania rôznych typov 

informácií pomocou prezentačného softvéru. 

 
Tematický celok: Reprezentácie a nástroje   

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tabuľkový kalkulátor Výpočty, operátory, funkcie Vybrať vhodné adresovanie buniek pre riešenie úloh, 

poznať princíp tvorby vzorcov, riešiť matematické výrazy 

Tvorba grafov Poznať typy dostupných grafov, vedieť vložiť údaje 

z tabuľky do grafu 

Triedenie a filtrovanie Vedieť použiť tabuľkový kalkulátor pre spracovanie úloh 

databázového charakteru s dôrazom na triedenie 

a filtrovanie. 
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Tematický celok: Reprezentácie a nástroje   

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s grafikou Grafická informácia – rastrová grafika, aplikácie na 

spracovanie grafickej informácie, digitálna fotografia 

Poznať a efektívne používať nástroje aplikácií na 

spracovanie rastrovej grafickej informácie. 

Grafická informácia – vektorová grafika, aplikácie na 

spracovanie grafickej informácie, 3D modelovanie  

Vedieť efektívne využívať možnosti vektorového 

grafického editora, 

Práca s multimédiami Spracovanie zvukového a video záznamu, úprava, 

spracovanie rôznych zvukových, obrazových a video 

vstupov 

Vedieť spracovať zvukovú a obrazovú informáciu. Poznať 

formáty pre uloženie zvukového a video súboru. 

 

Tematický celok: Reprezentácie a nástroje 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Informácie Digitalizácia grafickej informácie, skenovanie, 

rozpoznávanie textu 

Poznať softvér na skenovanie obrázkov a textu, vedieť 

naskenovať grafickú predlohu, previesť dokument 

z papierovej predlohy do textového dokumentu. 

 

Tematický celok: Komunikácia a spolupráca 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s nástrojmi na 

komunikáciu 

História, základné pojmy – adresa, URL, poskytovateľ, 

služby, protokoly 

Poznať princípy fungovania internetu, vysvetliť princíp 

klient – server. 

Neinteraktívna komunikácia – e-pošta Poznať princípy a demonštrovať použitie  

e-pošty v rôznych klientskych  aplikáciách. 

Prezentovanie informácií 

prostredníctvom webovej 

stránky 

Web, tvorba webovej stránky Poznať princíp fungovania prenosu informácií medzi web 

serverom a klientom, poznať štruktúru webovej stránky 

a značky HTML jazyka. 
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Tematický celok: Informačná spoločnosť 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Legálnosť používania Autorský zákon, licencia, počítačová etika Vysvetliť pojmy: licencia, autorské právo, vedieť 

charakterizovať jednotlivé typy softvéru z hľadiska 

právnej ochrany 

Bezpečnosť a riziká  Počítačová kriminalita, škodlivé programy, počítačové 

vírusy, antivírusové programy 

Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, vysvetliť 

škody, ktoré môže spôsobiť, poznať spôsoby ochrany pred 

škodlivým softvérom. 
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Názov predmetu Deskriptívna geometria 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu:  

 

Cieľom vyučovania deskriptívnej geometrie ako voliteľného predmetu v gymnáziu je 

prehĺbiť a rozšíriť vedomosti žiakov o základných vlastnostiach geometrických útvarov so 

súčasným poznaním základov zobrazovacích metód (premietania), najmä pravouhlého 

premietania. Žiaci sa súčasne učia používať získané vedomosti a zručnosti riešením 

praktických úloh, predovšetkým s technickými námetmi. 

 

Deskriptívna geometria okrem toho, že poskytuje základné poznatky o zobrazovacích 

metódach, rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, pomáha systematizovať poznatky 

z planimetrie, analytickej geometrie a stereometrie, pomôže aj diferencovať žiakov podľa ich 

záujmov a smeru budúceho vysokoškolského štúdia. 

 

 

Tento predmet zahŕňa: 

Zobrazovacie metódy 

• Rôzne spôsoby zobrazenia trojrozmerného priestoru do roviny. Prehľad zobrazovacích 

metód (rovnobežné a stredové premietanie). 

• Princíp rovnobežného premietania. Vlastnosti, priemet bodu, priamky, rovinym dvojíc 

priamok. Incidencia, rovnobežnosť, deliaci pomer. Kolmý priemet pravého uhla. Invarianty. 

• Kolmé premietanie na dve navzájom kolmé priemetne (Mongeova projekcia). 

• Kolmá axonometria. 

• Kolmé premietanie na jednu priemetňu (kótované premietanie). 

 

Techniky a typy úloh v zobrazovacích metódach 

• Priemet bodu, priamky, roviny, vlastnosti priemetov. Význačné prvky priamok a rovín 

(stopník, stopa, hlavné a spádové priamky). Vzájomné polohy lineárnych útvarov, bod na 

priamke, v rovine, dve priamky, dve roviny, priamka a rovina. Kolmica na rovinu. Útvary 

v rovine, sklápanie, otáčanie (afinita). Obraz kružnice. 

• Metrické úlohy, skutočná veľkosť, odchýlka. 

• Afinita a kolineácia. 

• Zobrazenie hranatých a rotačných telies (hranol, ihlan, valec, kužeľ, guľa). Rovinný 

rez telesa, zobrazenie rezu, skutočná veľkosť rezu. Zobrazenie prieniku priamky a telesa. 

Viditeľnosť. 
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Doplnenie a opakovanie potrebného matematického aparátu 

• Opakovanie stereometrie, najmä polohové vlastnosti. 

• Kuželosecky, ohnisková definícia, bodová konštrukcia, hyperoskulacné kružnice, 

základné prvky a vlastnosti, dotycnice a normály. 

• Hranolový, ihlanový, valcový, kuželový, gulový priestor a hranolová, ihlanová, 

valcová, kuželová, gulová plocha. Telesá, hranol, ihlan (aj zrezaný), pravidelný štvorsten 

a osemsten, valec, kužel (aj zrezaný), gula a jej casti. 

 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

 

• naučiť sa  argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému 

• vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení aplikačných úloh 

• získať schopnosť riešiť predovšetkým priestorové úlohy, ktoré sú dôležité z 

          hľadiska využiteľnosti v technickej praxi, či už na úrovni stredného manažmentu, alebo 

          vysokokvalifikovaných pracovníkov technického zamerania. 

• získať skúsenosti so zobrazovaním priestorových útvarov do roviny  

• naučiť sa pracovať s návodmi, postupmi, vedieť postupy konštrukcií zapisovať 

• vedieť využiť geometrické poznatky pri opise a analýze rovinných a priestorových vzťahov, 

• rozvíjať priestorovú predstavivosť a schopnosť orientácie v priestore 

• poznať základy zobrazovacích metód, najmä pravouhlého premietania 

• rozvíjať zručnosti pri práci s rysovacími pomôckami, s grafickými funkciami počítača  

• rozvíjať zručnosti pri práci s grafickými funkciami počítača či využitím jeho špeciálnych 

programov 

• rozvíjať  schopnosti študentov používať  prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a 

prezentáciu informácií 
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Osnovy predmetu: Deskriptívna geometria  

 

Tematický celok: 1. Základné pojmy zo stereometrie a premietania 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vývoj, úloha a význam 

deskriptívnej geometrie 

Vývoj, úloha a význam deskriptívnej geometrie. Vedieť stručný prehľad historického vývinu deskriptívnej 

geometrie od dôb starého Egypta až po súčasnosť. 

Vzájomná poloha základných 

geometrických útvarov 

Incidencia bodu a priamky, incidencia priamky a roviny, 

vzájomná poloha dvoch a viacerých priamok v rovine, 

vzájomná poloha dvoch a viacerých priamok a rovín v 

priestore. 

Vedieť určiť vzájomnú polohu bodov, priamok a rovín, 

rovnobežnosť priamok a rovín, odchýlka dvoch priamok, 

kolmosť dvoch priamok, odchýlka priamky a roviny, 

kolmosť priamky a roviny, odchýlka dvoch rovín, 

kolmosť dvoch rovín. 

Hranaté  telesá Hranaté priestory, plochy,  telesá. Konštrukcia rezov 

hranatých telies vo voľnom rovnobežnom premietaní. 

Vedieť definovať a načrtnúť všetky pravidelné n- boké 

hranoly, všetky pravidelné n- boké ihlany, n- boký hranol 

zrezaný rovinou rovnobežnou s podstavou, n- boký hranol 

zrezaný rovinou šikmou vzhľadom na podstavu telesa, n- 

boký ihlan zrezaný rovinou rovnobežnou s podstavou, n- 

boký ihlan rovinou šikmou vzhľadom na podstavu telesa. 

Rovnobežné premietanie Rovnobežné (stredové) premietanie, priemet bodu, 

priamky a roviny. Vlastnosti rovnobežného premietania 

a jeho invarianty (incidencia, rovnobežnosť, deliaci 

pomer).Priemetňa, premietajúca priamka, premietajúca 

rovina, priemet bodu, priemet priamky, priemet roviny. 

Stopník priamky, stopa roviny. 

 

Poznať vlastnosti rovnobežného premietania a jeho 

invarianty (incidencia, rovnobežnosť, deliaci pomer). 

Vedieť vysvetliť pojem priemetňa, premietajúca priamka, 

premietajúca rovina, priemet bodu, priemet priamky, 

priemet roviny. Stopník priamky, stopa roviny. Vedieť 

rozlíšiť vzor a priemet (obraz) bodu, priamky a roviny. 
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Tematický celok: 2. Kolmé premietanie na dve priemetne – Mongeova projekcia 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princíp Mongeovej projekcie Princíp Mongeovej projekcie . Priemetne, združenie 

priemetní, súradnicové osi, priemet pravouhlého trojhranu 

Združené priemety bodu, súradnice bodu, poloha bodu v 

priestore. 

Vedieť vymodelovať otáčanie (združovanie) priemetní. 

Vedieť definovať pôdorysňu a nárysňu. 

Vedieť zobraziť polohu každého bodu v priestore daného 

súradnicami. 

Vedieť určiť súradnice ľubovoľného bodu v priestore. 
Zobrazenie  priamky a úsečky Priemet úsečky a priamky, stopníky priamky. Sklápanie 

premietajúcej roviny, skutočná veľkosť úsečky, odchýlka 

priamky od priemetní. Špeciálne polohy priamky 

vzhľadom na priemetne. Vzájomná poloha dvoch 

priamok. 

Vedieť narysovať priemet úsečky a priamky. Vedieť určiť 

skutočnú veľkosť úsečky. Vedieť naniesť od daného bodu 

na priamke určitú veľkosť. Vedieť určiť priemety úsečky 

kolmej na pôdorysňu a nárysňu a opačne. Vedieť zostrojiť 

stopníky priamky. 

Vedieť rozlíšiť špeciálne polohy priamky. 

Vedieť určiť odchýlku priamky od priemetní. Vedieť určiť 

priesečník dvoch priamok. Vedieť určiť vzájomnú polohu 

dvoch priamok vzhľadom na ich priesečník. 

Vedieť rozlíšiť špeciálne polohy dvoch priamok. Vedieť 

určiť priemet pravého uhla. 

Zobrazenie roviny Priemet roviny, zvláštne polohy roviny, hlavné priamky 

roviny, spádové priamky roviny, odchýlka roviny od 

priemetní, vzájomná poloha dvoch rovín. 

Vedieť definovať, čím je rovina jednoznačne určená. 

Vedieť zostrojiť stopy roviny. Vedieť analyzovať osobitné 

polohy rovín. Vedieť zostrojiť bod v rovine. Vedieť 

zostrojiť priamku, ktorá leží v rovine. Vedieť zostrojiť 

hlavné priamky roviny a využiť ich vlastnosti. Vedieť 

zostrojiť spádové priamky roviny. Vedieť určiť odchýlku 

roviny od priemetni. Vedieť určiť priesečnicu dvoch 

rovín. Vedieť určiť vzájomnú polohu dvoch rovín..  

Priamka a rovina Priamka a rovina, priesečník priamky s rovinou, priamka 

kolmá na rovinu, rovina kolmá na priamku, otáčanie 

a osová afinita. 

Vedieť určiť priesečník priamky s rovinou. Vedieť určiť 

vzdialenosť bodu od roviny. Vedieť zostrojiť bod, ktorý 

má od roviny danú vzdialenosť. Vedieť určiť vzdialenosť 

dvoch rovnobežných rovín. Vedieť zostrojiť rovinu kolmú 

na priamku. Vedieť zostrojiť priemety jednoduchých 

rovinných útvarov. Vedieť využiť osovú afinitu pri 

zostrojovaní priemetov jednoduchých rovinných útvarov. 
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Tematický celok: 3. Kolmá axonometria 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princíp kolmej axonometrie Pravouhlá axonometria, otáčanie pomocných priemetní do 

axonometrickej priemetne, priemet pravouhlého trojhranu. 

Vedieť definovať pravouhlú axonometriu,  axonometrický 

trojuholník a axonometrický osový kríž. Vedieť otáčať 

pomocné priemetne. 

Zobrazenie bodu, priamky a 

úsečky 

Priemety bodu, priemety úsečky a priamky, stopníky 

priamky. Priemety telies s podstavou v pomocnej 

priemetni. 

Vedieť otáčať pomocné priemetne. Vedieť zobraziť bod a 

priamku. Vedieť zostrojiť kolmé priemety telies. 

Zobrazenie roviny Zobrazenie roviny, stopy roviny. Priamka ležiaca v danej 

rovine, rovina obsahujúca danú priemku, priesečník 

priamky a roviny, priesečnica dvoch rovín. Zobrazenie 

rovinného útvaru v danej rovine.  

Vedieť zobraziť rovinu vo všeobecnej polohe a stopy 

roviny. Vedieť zobraziť rovinu v špeciálnej polohe 

vzhľadom na pomocné priemetne. Vedieť zobraziť 

priamku v danej rovine. . Vedieť zobraziť rovinu, ktorá 

obsahuje danú priamku. Vedieť zobraziť priesečník 

priamky s pomocnými priemetňami. Vedieť zobraziť 

priesečník priamky so všeobecnou  rovinou. Vedieť 

zobraziť priesečnicu dvoch rovín. Vedieť zobraziť 

základné rovinné útvary v danej rovine . 

 

Tematický celok: 4. Rezy hranatých telies  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rezy hranola Rez hranola rovinou kolmou na pôdorysňu alebo nárysňu, 

rez hranola všeobecnou rovinou. Sieť zrezaného hranola. 

Osová afinita. 

Poznať rozdiel medzi hranolom, hranolovou plochou 

a hranolovým priestorom. Vedieť zostrojiť sieť 

pravidelného n – bokého hranola a zrezaného hranola. 

Vedieť zostrojiť rez hranola rovinou kolmou na 

pôdorysňu alebo nárysňu, rez hranola všeobecnou rovinou 

v pravouhlej axonometrii a Mongeovej projekcii. Vedieť 

použiť pri rezoch osovú afinitu. 
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Rezy ihlana Ihlan, ihlanová plocha, ihlanový priestor. Sieť 

pravidelného n – bokého ihlana. Rez ihlana rovinou 

kolmou na pôdorysňu alebo nárysňu, rez ihlana 

všeobecnou rovinou. Sieť zrezaného ihlana. Stredová 

kolineácia. 

Poznať rozdiel medzi ihlanom, ihlanovou plochou 

a ihlanovým priestorom. Vedieť zostrojiť sieť 

pravidelného n – bokého ihlana a zrezaného ihlana. 

Vedieť zostrojiť rez ihlana rovinou kolmou na pôdorysňu 

alebo nárysňu, rez ihlana všeobecnou rovinou 

v pravouhlej axonometrii a Mongeovej projekcii. Vedieť 

zostrojiť obrazy rovinných útvarov v stredovej 

kolineácii.Vedieť použiť pri rezoch stredovú kolineácia. 

 

 

Tematický celok: 5. Kolmé premietanie na jednu priemetňu  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zobrazenie bodu, úsečky 

a priamky 

Bod, skutočná veľkosť úsečky, priamka. Vedieť zostrojiť priemet bodu, priemet úsečky a jej 

skutočnú veľkosť. Vedieť zostrojiť priemet priamky a jej 

stopník. Vedieť zostrojiť odchýlku priamky od priemetne. 

Vedieť zostrojiť spád priamky, interval a stupňovanie 

priamky. Vedieť definovať spádový kužeľ. 

Zobrazenie roviny Priemet roviny, vzájomná poloha dvoch rovín. Vedieť určiť priemet roviny a stopu roviny. Vedieť určiť 

spádovú priamku roviny, spádovú mierku. Vedieť určiť 

odchýlku roviny od priemetne. Vedieť určiť interval 

roviny a spád roviny. Vedieť určiť priesečnicu dvoch 

rovín. 

Priamka a rovina Vzájomná poloha priamky a roviny, útvar v rovine, 

priemety jednoduchých telies. 

Vedieť zostrojiť priesečník priamky s rovinou. Vedieť 

zostrojiť priamku kolmú na ľubovoľnú rovinu. Vedieť 

zostrojiť priemet pravidelného n- uholníka. Vedieť 

zostrojiť priemet kružnice v ľubovoľnej rovine. Vedieť 

zostrojiť priemet pravidelného n- bokého hranola s 

podstavou v ρ. Vedieť zostrojiť priemet valca a kužeľa s 

podstavou v ρ. 

 

Písomné práce a ich oprava:                                            8 hod 

Zadanie rysov a modelov:                                                 2 hod 
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Názov predmetu Cvičenia z biológie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: Predmet bol doporučený žiakom, ktorí sa  chcú v budúcnosti venovať 

biológii. Jeho obsahom bude práca so živým materiálom, poznanie morfologickej a anatomickej stavby 

rastlín a živočíchov a doplnenie teoretických poznatkov praktickými poznatkami podľa cieľových 

požiadaviek z biológie na maturitnú skúšku. 

 

 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

-schopnosť uplatniť teoretické poznatky na praktických ukážkach a vyvodiť záver z pozorovania, pokusu, 

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický      

systém, 

 - schopnosť pozorovať biologické objekty a bezpečne manipulovať s bežným biologickým  materiálom, 

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať      

s informáciami, 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu, 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery, 

- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie,  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
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Osnovy predmetu: Cvičenia z biológie 4.ročník 
 

Tematický celok: I .Životné funkcie na úrovni bunky 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Bunka 

 stavba bunky 

 druhy pletív, tkanív 

 osmóza, difúzia 

 

 vedieť si pripraviť natívny preparát na pozorovanie buniek 

 poznať stavbu, zapojenie a možnosti mikroskopu  

 vedieť farbiť preparáty a zakresliť a popísať pozorovaný 

objekt 

 vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať pozorované 

javy 

 

 

Tematický celok: II. Rastliny 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.1 Anatomická stavba 

rastlín 

 anatomická stavba koreňa 

 anatomická stavba listu 

 anatomická stavba stonky 

 

 vedieť pripraviť rezy koreňov, pripraviť natívny preparát 

a porovnať s trvalým 

 pozorovať trvalý preparát priečneho rezu a pozorovať 

pokožku listu, prieduchy 

 rozoznať na priečnom reze stonku JKL a DKL rastlín 

2.2 Morfologická stavba 

rastlín 

 druhy koreňov, stoniek a listov 

 druhy kvetov 

 druhy plodov 

 vedieť popísať druh koreňa, typy a tvary stoniek, rozoznať 

listy  

 popísať stavbu kvetu, zapísať kvetný vzorec, diagram 

 vedieť určiť druhy plodov, obsah zásobných látok 

2.3 Taxonómia 

 fylogenéza rastlín 

 taxonómia rastlín 

 vedieť pomocou obrázkov a skamenelín poukázať 

a vysvetliť vývojové vetvy rastlín 

 zaradiť jednotlivé druhy rastlín do systému 

2.4.Praktické vyučovanie v teréne 

 výtrusné, nahosemenné, semenné rastliny  poznať druhy výtrusných rastlín a vysvetliť rodozmenu na 

praktickej ukážke 

 poznať najbežnejšie nahosemenné a krytosemenné rastliny 
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Tematický celok: III. Huby 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

3. Huby  druhy húb  pracovať s atlasmi a vedieť určiť jednotlivé druhy húb 

 

Tematický celok: IV. Živočíchy  

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.1 Tráviaca sústava 

 stavba tráviacej sústavy 

 stavba dýchacej sústavy 

 stavba srdca stavovcov 

 stavba vylučovacej sústavy 

 stavba a typy NS 

 hormonálne regulácie 

 stavba oka a ucha 

 chuťové receptory 

 pozorovať – anatomickú stavbu tráviacej sústavy 

dážďovky, vtákov, cicavcov 

 vedieť spracovať informácie a porovnať so živým 

materiálom 

 vedieť vypreparovať časti DS vtákov, cicavcov a popísať 

 vedieť popísať a vypreparovať srdce rýb, vtákov, cicavcov 

 vedieť porovnať jednotlivé typy VS a vysvetliť fylogenézu 

 pomocou pokusu poznať anatomickú stavbu mozgu rýb 

a vtákov 

 vedieť vypracovať prezentáciu na tému hormonálne 

regulácie a porúch spojených s nimi 

 vedieť popísať anatomickú stavbu oka, vypreparovať 

jednotlivé časti 

 popísať modely ucha, oka, kože 

 vedieť rozlíšiť jednotlivé receptory pomocou funkčných 

skúšok 

4.2 Dýchacia sústava 

4.3 Obehová sústava 

 

4.4 Vylučovacia sústava 

4.5 Nervová sústava a hormonálne 

regulácie 

4.6 zmyslové orgány 
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Tematický celok: V. Biológia človeka 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

5.1 Anatómia a fyziológia človeka 

 fyziológia dýchania 

 anatomická stavba človeka, kostra 

 zmyslové orgány 

 

 prakticky popísať dýchanie človeka, expiračnú 

a inspiračnú apnoickú pauzu 

 dýchanie po záťaži, vitálna kapacita pľúc 

 vedieť popísať stavbu kostry 

 pomocou Mariottových obrázkov dokázať slepú škvrnu 

 vedieť význam a rozlíšiť očné klamy 

 vysvetliť princíp binokulárneho videnia 

 ochorenia zraku – ďalekozrakosť, krátkozrakosť, 

farbosleposť, škúľavosť... 

 kostné počutie, lateralita orgánov 

 

Tematický celok: VI. Genetika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

6.1. Molekulárna genetika 

 nukleové kyseliny 

 syntéza bielkovín 

 chromozóm 

 delenie buniek 

 Mendelove zákony 

 Hardy – Weinbergenov zákon 

 

 pomocou modelov a obrázkov vysvetliť stavbu a druhy 

NK 

 vedieť princíp tvorby nových bielkovín 

 dokázať nevratnosť denaturácie bielkovín 

 izolovať DNA z organických látok 

 poznať princíp párovania chromozómov 

 pripraviť pokus a pozorovať chromozómy počas delenia 

buniek u koreňa cibule a rozlíšiť jednotlivé fázy 

 zdokonaliť sa v riešení príkladov monohybridného 

a polyhybridného kríženia 

 vedieť vysvetliť frekvenciu alel a genotypov v populácii 

a vypočítať ich početnosť 

6.2. Cytogenetika 

6.3. Ontogenetika 

6.4. Genetika 
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Tematický celok: VII. Ekológia 

 

 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

7.1 Diverzita 

 druhové zastúpenie rastlín 

 druhové zastúpenie živočíchov 

 vedieť charakterizovať dané územie z ekologického 

hľadiska 

 určiť jednotlivé druhy rastlín a zaradiť do systému 

 určiť druhy živočíchov a zaradiť do systému 

 vytvoriť trofické vzťahy na danom území 

 antropogénne vplyvy  

 vedieť vypracovať charakteristiky daného územia 

 

 

Tematický celok: VIII. Tvorba projektov 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

8.1 Projekt 

 vypracovať projekt na danú tému  správne spracovať zadanú tému 

 vhodne prezentovať svoj projekt 

 rozlíšiť poster a video prezentáciu 
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Názov predmetu Cvičenia z chémie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 
Charakteristika predmetu: 

Chémia je v rámci koncepcie maturitnej skúšky zaradená medzi prírodovedné voliteľné predmety. 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov sú spracované pre internú časť maturitnej 

skúšky z chémie. Učebný predmet chémia si môžu zvoliť žiaci ako jeden z voliteľných predmetov 

maturitnej skúšky alebo vykonať z neho dobrovoľnú maturitnú skúšku.  

Zaradiť vhodne koncipované semináre a cvičenia učebného predmetu chémia v rámci voliteľných hodín v 

učebných plánoch školských vzdelávacích programov je v kompetencii škôl. Žiaci tak môžu nadobudnúť 

všeobecné kompetencie a súčasne získajú poznatky nad rámec vymedzený Štátnym vzdelávacím 

programom. Zastúpenie jednotlivých tém/tematických okruhov predmetu chémia v maturitných 

zadaniach by malo zodpovedať zastúpeniu tém/tematických okruhov v školskom vzdelávacom programe 

pre predmet chémia, resp. vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetu chémia v 

danej škole.  
 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie sú súborom výstupných kompetencií 

žiaka maturujúceho z chémie a priamo nadväzujú na Štátny vzdelávací program Vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, príloha ISCED 3A – chémia. V porovnaní s obsahovým a výkonovým štandardom 

vymedzeným Štátnym vzdelávacím programom pre učebný predmet chémia sú rozšírené o vybrané 

pojmy, témy a zručnosti. Žiak, ktorý maturuje z učebného predmetu chémia, má:  

• poznať názvy, údaje, vzťahy medzi veličinami, fakty, teórie,  

• používať terminológiu, názvoslovie,  

• definovať pojmy, veličiny, zákony,  

• opísať chemické vedecké metódy, techniky,  

• vymenovať, uviesť príklady, opísať charakteristiky chemických látok, dejov a pod.,  

• nachádzať súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok,  

• porovnávať, klasifikovať, priradiť, zaradiť chemické látky, vlastnosti, deje, hľadať súvislosti a 

analyzovať ich,  

• aplikovať poznatky pri riešení chemických úloh a problémov súvisiacich s bežným životom, 

chemickými výrobami, ochranou a tvorbou životného prostredia,  

• poznať a vysvetľovať princípy chemických dejov a javov a na základe toho usudzovať o ich 

dôsledkoch, 

• posudzovať vzťahy medzi vlastnosťami látok a priebehom chemických dejov,  

• rozlišovať chemické a fyzikálno-chemické deje,  

• zdôvodniť zákonitosti, súvislosti, teórie, hypotézy, význam vedeckých objavov,  

• pozorovať chemické látky, chemické reakcie, deje a javy, zaznamenávať priebeh a výsledky 

pozorovaní, spracovať ich vo forme tabuliek, grafov a schém,  

• formulovať predpoklady a hypotézy a navrhnúť vhodný experiment na ich overenie,  
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• preukázať základné laboratórne zručnosti pri realizácii chemického experimentu,  

• naplánovať si pracovnú činnosť pri realizácii experimentov,  

• vyhodnotiť výsledky experimentu, formulovať závery, v ktorých žiak hodnotí svoju hypotézu na 

základe získaných dát a diskutovať o výsledkoch experimentu,  

• napísať laboratórny protokol,  

• dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu,  

• zapájať sa do kolektívnej spolupráce pri vytváraní celkovej koncepcie experimentu a do jeho 

priebehu,  

• vyhľadať v dostupnej chemickej literatúre (napr. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre 

stredné školy), prípadne v elektronických zdrojoch informácie, údaje, grafy, tabuľky potrebné na 

riešenie problému,  

• porozumieť odbornému textu, súvislou formou stručne zhrnúť jeho obsah a reagovať na otázky 

týkajúce sa textu,  

• pracovať s modelmi látok,  

• používať dostupný softvér na modelovanie štruktúr molekúl a pod. (odporúčaná kompetencia),  

• vyjadriť vlastný názor na aktuálne problémy súvisiace s chémiou (znečisťovanie a ochrana 

životného prostredia, získavanie energie a pod.).  
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Cvičenia z chémie 

 

Tematický celok: 1. Látky, sústavy látok, pozorovanie a experiment, bezpečnosť práce 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Pravidlá bezpečnosti pri práci prvá 

pomoc pri poranení 

 

bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu , základné 

laboratórne pomôcky a práca s nimi: skúmavka, 

kadička, destilačná banka, odmerná banka, Petriho 

miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko, striekačka, 

oddeľovací lievik, odmerný valec, pipeta, chladič, 

stojan, držiak, svorka, filtračný kruh, chemické 

kliešte, laboratórna lyžička, teplomer, filtračný 

papier, trojnožka, kovová sieťka (s keramickou 

vložkou), kahan, byreta, kryštalizačná miska  

 

• Osvojiť si pravidlá bezpečnosti práce v chemickom 

laboratóriu,  

• vedieť poskytnúť prvú pomoc pri poranení, popálení 

a poleptaní, 

• poznať a vedieť uplatniť laboratórny poriadok, 

• popísať vlastnosti látky na základe piktogramu 

výstražného označenia 

• pomenovať a poznať spôsob použitia základných 

laboratórnych pomôcok, 

• vypracovať laboratórny protokol. 

 

Chemické laboratórium a pomôcky 
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Tematický celok: II. Príprava látok a ich vlastnosti 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Chemicky čisté látky a zmesi 

 

chemicky čistá látka, homogénna zmes, 

heterogénna zmes, filtrácia, kryštalizácia, 

destilácia, chromatografia, sublimácia, extrakcia, 

rozpustnosť látky, krivka rozpustnosti, roztok, 

atómový, molekulový a iónový kryštál, hmotnostný 

zlomok, látková koncentrácia  

• Odlíšiť chemicky čistú látku a zmes, 

• pripraviť homogénnu a heterogénnu zmes,  

• navrhnúť a zrealizovať oddelenie zložiek zmesi, 

• zrealizovať experimenty s porovnaním rozpustnosti 

látok, 

• zrealizovať kryštalizáciu chromatografiu sublimáciu 

a extrakciu a vedieť popísať ich princípy, 

• charakterizovať roztok na základe jeho zloženia,  

• vypočítať veličiny potrebné na prípravu roztokov,  

• pripraviť roztok potrebného zloženia. 

 

Oddeľovanie zložiek zmesi filtrácia, 

dekantácia, kryštalizácia 

 

 

Oddeľovanie zložiek zmesi, 

chromatografia, sublimácia, extrakcia 

 

 

Roztoky a ich vlastnosti 

 

 

Výpočty s roztokmi 

 

 

Príprava požadovaných roztokov 
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Tematický celok: III. Organické zlúčeniny 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Štruktúra organických zlúčenín 

 

organická zlúčenina, štruktúra organických 

zlúčenín, izoméria(konštitučná, priestorová – cis, 

trans izoméria), acyklický – priamy reťazec, 

rozvetvený reťazec, cyklický reťazec, dôkazy 

sacharidov, lipidov, bielkovín, alkoholu, vitamínu 

C, nikotín, plasty, polymerizácia, polykondenzácia, 

polyadícia, aminoplasty, fenoplasty  

• Odvodiť a odôvodniť štruktúru a geometriu molekúl 

uhľovodíkov a derivátov uhľovodíkov, 

• určiť väzbové uhli najvýznamnejších zástupcov, 

• zostaviť modely najvýznamnejších zástupcov, 

• charakterizovať aromatické uhľovodíky,  

• popísať reakčný mechanizmus typických reakcií, 

• zrealizovať dôkaz sacharidov, lipidov, bielkovín 

vitamínu C, 

• zrealizovať dôkazové reakcie glukózy a škrobu, 

• zrealizovať fajčiarsky prístroj a popísať škodlivé 

účinky fajčenia na ľudský organizmus, 

• rozdeliť plasty podľa vzniku a popísať ich využitie, 

• napísať reakcie vzniku jednotlivých druhov plastov. 

 

Názvoslovie organických zlúčenín 

 

Arómatické uhľovodíky (Arény) 

Sacharidy 

Lipidy 

Bielkoviny 

 

Chémia bežného života (Nikotín a 

alkohol) 

 

Vitamíny 

Plasty 
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Tematický celok: IV. Chemické reakcie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Rýchlosť chemickej reakcie 

 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť rovnováhu 

chemických reakcií, posun chemickej rovnováhy, 

protolytické reakcie, redoxné reakcie, zrážacie 

reakcie   

• Aplikovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť a rovnováhu 

chemických reakcií, 

• použiť indikátory na určenie pH roztoku, 

• vypočítať koncentráciou [H3O
+] iónov na základe 

hodnoty pH,  

• vysvetliť neutralizáciu a hydrolýzu, 

• experimentálne dokázať význam Beketovho radu na 

priemyselné využitie, 

• uskutočniť a vysvetliť zrážaciiu reakciu. 

 

 

 

Rovnováha chemickej reakcie 

 

 

Protolytické reakcie 

 

 

Redoxné reakcie 

 

 

Zrážacie reakcie 
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Tematický celok: 5. Chemické reakcie, chemické rovnice 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Anorganické názvoslovie Druhy 

vzorcov 

 

anorganické názvoslovie (najvýznamnejšie 

halogenidy, oxidy hydridy a iné dvojprvkové 

zlúčeniny, hydroxidy, kyseliny a soli), základné 

výpočty (w, n, m, c, M, V, N ,NA), výpočty 

z chemických rovníc 

• Odvodiť a pomenovať vzorce kyselín, solí, 

hydroxidov, oxidov halogenidov a iných zlúčenín, 

• aplikovať poznatky na určenie oxidačného čísla 

• vypočítať a poznať vzťahy medzi základnými 

chemickými veličinami, 

• vypočítať a odvodiť na základe chemickej rovnice 

základné chemické veličiny. 
 

 

Dvojprvkové zlúčeniny 

 

 

Viacprvkové zlúčeniny  

 

 

Kyseliny 

 

 

Soli 

 

 

Chemické výpočty 
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Názov predmetu Cvičenia z fyziky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

  

 

 
Charakteristika predmetu:  

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislosti medzi pozorovanými vlastnosťami 

prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a preto aj úzku spoluprácu 

s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným 

vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry 

ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi 

jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch 

výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac 

príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané /najčastejšie experimentálne/ formy skúmania  fyzikálnych 

javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby 

vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov - aktivitám, ktoré sú zamerané na 

činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú 

diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencii fyzikálne vzdelávanie 

poskytne žiakovi možnosť získania informácii o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom 

techniky, technológii a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty 

výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť 

slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých idei a postupov 

potrebných pre osobné rozhodnutia na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá im schopnosť 

zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová technika, 

odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj 

vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 
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Ciele predmetu: 

8.2.1.1 SVET 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi 

• považovať vedu ako aktivitu spolupráce 

8.2.1.1.1.1.1 B. KOMUNIKÁCIA 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný vyjadrovať myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické 
skúsenosti: 

• použitím vhodného slovníka a jazyka 

• použitím grafov a tabuliek 

• použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 
C. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY  
Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

• vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,  

• vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

• systém jednotiek SI 

8.2.1.2 D. PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

• plánovať vhodný experiment 

8.2.1.3 E. SPRACOVANIE DÁT 

• Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, 
grafov, tabuliek 

• naznačovať závery založené na dátach 

• použiť poznatky na vysvetlenie záverov 
 

F . 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 meranie 
▪ vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 
▪ používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 
▪ spolupracovať v skupine 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

a. 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 uplatniť jeho výsledky 

b. Komunikačná – tvoriť, prijať a spracovať informácie 

                           – vyhľadávať informácie 

                           – formulovať svoj názor a argumentovať 

                           –tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných 

                           – diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme     

c. Interpersonálna – akceptovať skupinové rozhodnutia 

                              – kooperovať v skupine 

d. Intrapersonálna – regulovať svoje správanie 

                              – vytvárať si vlastný hodnotový systém 
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Tematický celok : Kinematika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Určenie rýchlosti a zrýchlenia telesa Meranie času a prejdenej dráhy telesa, rýchlosť, 

zrýchlenie, druhy mechanických pohybov. 

Odmerať čas a dráhu pohybujúceho sa telesa, nepriamo 

určiť výpočtom jeho rýchlosť, zrýchlenie, odhadnúť 

chyby merania, opísať daný pohyb z hľadiska zmeny 

rýchlosti a tvaru trajektórie. 

Určenie tiažového zrýchlenia Meranie času a dráhy, voľný pád Odmerať čas a dráhu telesa pohybujúceho sa voľným 

pádom, nepriamo určiť výpočtom jeho zrýchlenie, opísať 

daný pohyb z hľadiska zmeny rýchlosti a graficky 

znázorniť závislosť dráhy od času 

 

Tematický celok : Dynamika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Určenie koeficientov šmykového trenia Merať treciu silu silomerom a porovnať odmerané 

hodnoty s vypočítanou hodnotou. Merať koeficient 

trenia. Experimentálne odlíšiť sily statického 

trenia/v pokoji/ a dynamického trenia /za pohybu/. 

Pomenovať valivé trenie. 

Vysvetliť rozdiel medzi statickým a dynamickým trením. 

Vysvetliť, kedy trenie potrebujeme a kedy a ako sa ho 

snažíme obmedziť. 

Valivé trenie Trecia sila, valivý odpor Porovnať treciu silu pri šmykovom trení a valivom 

odpore, určiť závislosť trecej sily a normálovej zložky sily 

pri valivom odpore, ako aj veľkosť valivého odporu 

v závislosti od veľkosti polomeru valiaceho sa telesa. 

 

Tematický celok: Práca a energia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Overenie premien energie Experimentálne overiť vzájomnú premenu 

mechanických foriem energie. 

Opísať dej z hľadiska vzájomných premien mechanickej 

energie a premeny mechanickej energie na vnútornú 

energiu telies, zrealizovať a analyzovať daný experiment. 
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Tematický celok: Mechanika tuhého telesa a tekutín 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny Vodorovný vrh, Torriceliho vzťah pre výpočet 

rýchlosti. 

Použiť aspoň dve rôzne metódy pomocou ktorých bude 

možné vypočítať rýchlosť kvapaliny vytekajúcej 

z nádoby. 

 

Určenie hustoty pevného telesa 

pomocou Archimedovho zákona 

Archimedov zákon, vztlaková sila a meranie 

hustoty pevného telesa s priamou aplikáciou 

daného zákona. 

Určiť hustotu pevného telesa /nepriamo/, určiť hmotnosť 

a objem daného telesa 

Určenie ťažiska plochých telies Ťažisko, rovnovážne polohy Experimentálne určiť polohu ťažiska pravidelných aj 

nepravidelných plochých telies 

 

Tematický celok: Molekulová fyzika a termodynamika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Približné určenie priemeru molekuly 

kyseliny olejovej 

Povrchová vrstva kvapaliny a jej vlastnosti, 

povrchové napätie a jeho zmeny.  

Nepriamo určiť priemer molekuly kyseliny olejovej 

s využitím poznatkov o molekulárnej štruktúre kvapalín 

a vlastnostiach povrchovej vrstvy. 

Experimentálne zistenie hmotnostnej 

tepelnej kapacity neznámej látky 

Tepelná  kapacita, hmotnostná tepelná kapacita, 

kalorimeter, kalorimetrická rovnica 

Merať teplotu s využitím teplomera a aplikáciou 

kalorimetrickej rovnice určiť hmotnostnú tepelnú kapacitu 

neznámej tuhej látky. 

 

Tematický celok: Štruktúra a vlastnosti látok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kapilárne javy, teplotná objemová 

rozťažnosť kvapalín 

Kapilárna elevácia, depresia – demonštrácia 

uvedených javov. 

Vysvetliť príčiny kapilárnych dejov. 

Overenie Hookovho zákona Overenie Hookovho zákona pri použití deformácie 

pružiny.  

Merať veličiny potrebné k overeniu Hookovho zákona, 

porovnať meraním zistené výsledky s očakávanými 

teoretickými hodnotami, analyzovať chyby merania. 

Demonštrácia zmeny teploty plynu pri 

zmene jeho objemu 

Stavová rovnica, vlastnosti plynu Demonštrovať zmeny stavových veličín plynu 

a charakterizovať ich vzájomné súvislosti a závislosti. 

Určenie hmotnostného skupenského 

tepla topenia ľadu 

Hmotnostné skupenské teplo topenia, teplota 

topenia, kalorimetrická rovnica. 

Experimentálne určiť hmotnostné skupenské teplo topenia 

ľadu. 



 

 184 

 

Tematický celok: Elektrina 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Elektrizovanie telesa trením, 

elektrostatická indukcia 

Elektrický náboj a jeho vlastnosti, Coulombov 

zákon, elektrostatická indukcia 

Elektrizovať telesá trením, prenášať elektrický náboj 

a demonštrovať elektrické vlastnosti nabitých látok, 

vysvetliť princíp merania elektroskopu 

Meranie prúdu a napätia pomocou 

ampérmetra a voltmetra 

Merať jednosmerné elektrické napätie a elektrický 

prúd 

Používať voltmeter a ampérmeter 

Meranie elektrického odporu spotrebiča  Práca so schémou elektrického obvodu Vedieť „prečítať“ fyzikálnu informáciu zo schémy 

elektrického obvodu a aplikovať ju pri činnosti 

Určenie závislosti svorkového napätia 

zdroja od veľkosti prúdu v obvode 

Práca so schémou elektrického obvodu, svorkové, 

elektromotorické napätie, vnútorný odpor, vonkajší 

odpor, Ohmov zákon 

Vedieť zostaviť obvod, v ktorom bude merať danú 

závislosť, vyhodnotiť namerané údaje tabuľkou, grafom. 

Zapojenie diódy v priepustnom 

a závernom smere, VA charakteristika 

diódy 

Usmerňovač s polovodičovou diódou.  Opísať a vysvetliť daný jav, princíp PN prechodu, 

namerať U,I vedieť zostrojiť VA charakteristiku diódy 

 

Tematický celok: Magnetické pole 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Oerstedov pokus, pilinové obrazce 

v okolí vodiča s prúdom 

Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom 

a magnetov, magnetické indukčné čiary, 

Ampérovo pravidlo pravej ruky 

Zostaviť experiment, ktorým sa demonštrujú magnetické 

účinky vodiča s prúdom na magnetku (strelku kompasu), 

znázorniť indukčné čiary pomocou kovových pilín 

a aplikovať Ampérovo pravidlo pravej ruky 

Indukované elektromotorické napätie vo 

vodiči 

Elektromagnetická indukcia, Faradayov zákon  Demonštrovať princíp vzniku napätia vo vodiči 

prostredníctvom premenlivého magnetického poľa.  
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Tematický celok: Kmitanie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Overenie vzťahu pre periódu kyvadla Kmitavý pohyb, kinematika a dynamika kmitavého 

pohybu, vlastnosti oscilátora 

Overiť parametre od ktorých závisí perióda kyvadla: 

hmotnosť, tuhosť(pružinový oscilátor), dĺžka (kyvadlo) 

a určiť na základe merania periódy vzťah, ktorým závisí 

od príslušných parametrov. Graficky zobraziť závislosti 

periódy od daných parametrov oscilátora 

Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa 

zaveseného na pružine meraním tuhosti 

pružiny a frekvencie vlastných kmitov  

Meranie predĺženia pružiny a následné určenie jej 

tuhosti, vzťah medzi periódou, frekvenciou, 

hmotnosťou a tuhosťou pružiny.  

Určiť hmotnosť telesa zaveseného na pružine na základe 

merania tuhosti pružiny a frekvencie jej kmitania. 

Overenie nezávislosti vlastných kmitov 

pružinového oscilátora od amplitúdy 

výchylky 

Vlastná frekvencia kmitania a perióda kmitania, 

naplánovanie a vykonanie experimentu: Od 

ktorých vlastností jednoduchého kyvadla závisí 

jeho perióda? Extrapolácia grafu 

Zaujať stanovisko k hypotéze založenej na 

extrapolácii nameranej závislosti 

 

Tematický celok: Striedavý prúd a vlnenie 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Transformátor a transformačný pomer   Transformátor a transformačný pomer, 

transformácia napätí a prúdov   

Zostaviť pomocou cievok a feritového jadra 

transformátor, transformovať napätie a prúdy, vypočítať 

transformačné pomery 

Určenie účinnosti transformátora  Účinnosť, straty vzniknuté pri vedení 

a transformácii napätia a prúdu.  

Vedieť s použitím dvoch cievok s odlišným počtom 

závitom a feritového jadra zhotoviť transformátor, merať 

vstupné a výstupné napätia a prúdy, určiť účinnosť 

transformátora, pojednať o význame transformácií. 

Usmerňovač s polovodičovou diódou  Polovodičová dióda a jej použitie, Greatzov 

mostík. 

Zapojiť usmerňovač podľa schémy elektrického obvodu, 

vedieť usmerniť striedavý prúd na jednosmerný. 

Určenie rýchlosti zvuku otvoreným 

rezonátorom  

Meranie rýchlosti zvuku s využitím vzniku 

stojatého vlnenia. 

Určiť rýchlosť zvuku v danom prostredí na základe 

teploty daného prostredia známej hustoty a porovnať túto 

rýchlosť s hodnotou určenou z vlnovej dĺžky zvuku 

určenej pomocou rezonátora.  

Určenie vlnovej dĺžky svetla 

interferenciou po ohybe na optickej 

mriežke  

Optická mriežka, vlnové vlastnosti svetla, ohyb 

a interferencia vlnenia.  

Vysvetliť vlnové vlastnosti svetla vznikajúce na optickej 

mriežke a na základe vzniku interferenčných obrazcov 

vedieť určiť vlnovú dĺžku svetla.  
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Zobrazovanie predmetov šošovkami a 

zrkadlami  

Optické sústavy, zobrazovanie a vlastnosti obrazu 

vzniknutého pri prechode, alebo odraze svetelných 

lúčov danou sústavou. 

Popísať vlastnosti vzniknutého obrazu, vytvoriť s danou 

sústavou obraz požadovaných vlastností, určiť ohniskovú 

vzdialenosť optickej sústavy. 
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Názov predmetu Seminár z biológie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: Predmet bude doporučený žiakom, ktorí chcú maturovať z biológie, alebo 

budú tento predmet potrebovať pri ďalšom štúdiu. Jeho obsahom je učivo  Svet živých organizmov a 

Základné znaky, vlastnosti a prejavy živého, ktoré je nad rámec základného učiva a podľa platných 

cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický  systém, 

 - schopnosť pozorovať biologické objekty a bezpečne manipulovať s bežným biologickým  materiálom, 

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať   

s informáciami, 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu, 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery, 

- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, 

- schopnosť realizovať projekty, prezentovať a obhajovať výsledky. 
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Osnovy predmetu: Seminár z biológie – III. Ročník 

 

Tematický celok:  I. Biológia ako veda 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

1.1 Biológia ako veda Biológia a jej postavenie v systéme vied. Vzťah biológie 

k iným vedám. 

Prehľad základných biologických disciplín. Stručný 

prehľad dejín biológie. 

Metódy vedeckej prace v biológii. 

Pozorovanie a experiment. 

Význam biologických poznatkov pre život a ich 

praktičke využitie. 

1.1 Definovať biológiu ako vedu, poznať jej vedne disciplíny 

1.2 Poznať základne metódy a prostriedky poznávania živej 

prírody 

1.3 Poznať najdôležitejšie vedecké objavy v biológii a ich 

predstaviteľov 

1.4 Poznať význam biologických poznatkov pre život a praktičke 

využitie 

 

Tematický celok: II. Všeobecné vlastnosti živých sústav 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.1 Všeobecné vlastnosti 

živých sústav 

Základne rozdiely medzi živými a neživými sústavami. 

Základne vlastnosti živých systémov.  

Základne úrovne organizácie živých systémov. 

2.1 Vedieť vymenovať a charakterizovať znaky a vlastnosti 

organizmu ako živého systému 

2.2 Vysvetliť postupnú organizovanosť živých sústav 

 

Tematický celok: III. Cytológia 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

3.1 Bunka Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky 

Všeobecné vlastnosti bunky 

Chemické zloženie bunky 

Všeobecná štruktúra prokaryotickej a  eukaryotickej 

bunky 

Membránové a fibrilárne štruktúry 

Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus 

3.1 Definovať bunkovú teóriu 

3.2 Vymenovať všeobecne vlastnosti bunky 

3.3 Poznať význam vody, cukrov, tukov, bielkovín a nukleových 

kyselín pre bunku 

3.4 Charakterizovať všeobecnú štruktúru bunky 

3.5 Poznať stavbu a funkcie základných bunkových štruktúr 
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3.2 Rozmnožovanie 

buniek. Bunkový cyklus 

Diferenciácia a špecializácia buniek 

Metabolizmus bunky 

 

3.6 Odlíšiť membránové a fibrilárne štruktúry, vysvetliť rozdiel v 

ich stavbe a funkciách 

3.7 Odlišiť mikroskopickú štruktúru od submikroskopickej 

štruktúry bunky 

3.8 Vysvetliť rozdiel medzi prokaryotickou a eukaryotickou, 

rastlinnou a živočíšnou bunkou  

3.9 Vysvetliť spôsoby rozmnožovania buniek (mitóza, meióza). 

3.10 Vysvetliť pojem bunkový cyklus, poznať význam 

jednotlivých fáz 

3.11 Vysvetliť pojem diferenciácia a bunková špecializácia 

3.12 Vysvetliť mechanizmy príjmu a vydaja látok bunkou 

3.13 Vysvetliť rozdiel v priebehu osmotických javov v rastlinnej 

a živočíšnej bunke 

3.14 Vysvetliť princíp prenosu energie v bunke 

 

3.3 Príjem a výdaj látok 

bunkou, prenos energie 

v bunke. 

 

Tematický celok: IV. Mikrobiológia 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.1 Vírusy Základná charakteristika, miesto vo fylogenéze, stavba, 

spôsob života a význam vírusov, baktérii, archeónov 

a siníc. 

 

4.1 Vedieť vysvetliť rozdiely v stavbe vírusov a baktérii 

4.2 Vedieť vysvetliť špecifickú stavbu vírusov, ich spôsob života, 

rozmnožovanie, kritéria klasifikácie a najdôležitejšie ochorenia 

spôsobené vírusmi 

4.3 Vysvetliť stavbu, spôsob výživy, rozmnožovanie a 

klasifikáciu baktérii 

4.4 Vymenovať najrozšírenejšie typy baktérii, ich význam v 

prírode a pre človeka a základné ochorenia, ktoré spôsobujú 

4.2 Baktérie a archeóny 
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Tematický celok: V. Biológia rastlín 5.1 Morfológia 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

5.1.1 Bunka a rastlinné 

pletivá 

Rastlinné pletivá 

Rozdelenie pletív(trváce, delivé) 

Stavba a funkcia jednotlivých pletív 

Rastlinné orgány 

Stavba a funkcia vegetatívnych orgánov 

Stavba kvetu borovicorastov a magnóliorastov 

Opelenie a oplodnenie u semenných rastlín 

Súkvetia a plody 

5.1.1 Definovať rastlinne pletiva 

5.1.2 Vymenovať základne typy pletív 

5.1.3 Rozlíšiť delivé pletiva od trvácich, poznať ich rozdelenie, 

funkciu a význam v rastline 

5.1.4 Charakterizovať krycie, vodivé a základne pletiva, vysvetliť 

ich funkciu a význam 

5.1.5 Opísať vonkajšiu a vnútornú stavbu vegetatívnych 

rastlinných organov 

5.1.6 Odlíšiť stavbu vegetatívnych organov jednokličnolistových 

rastlín od dvojkličnolistových 

5.1.7 Konkretizovať typické metamorfózy koreňa, stonky a listov 

5.1.8 Opísať stavbu kvetu semenných rastlín 

5.1.9 Rozlíšiť základne typy súkvetí semenných rastlín 

5.1.10 Opísať stavbu vajíčka a semena semenných rastlín 

5.1.11 Rozlíšiť základne typy plodov 

5.1.2 Vegetatívne rastlinné 

orgány 

5.1.3 Kvet, opelenie, 

oplodnenie 

5.1.4 Semená a plody 

 

Tematický celok: V. Biológia rastlín 5.2 Fyziológia rastlín 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

5.2.1 Metabolizmus 

rastlín, výživa rastlín 

Metabolizmus rastlín(anabolizmus, katabolizmus) 

Spôsoby výživy rastlín 

Chemosyntéza, fotosyntéza 

Fotochemická fáza (fotofosforylácia a fotolýza vody) 

Syntetická fáza (Calvinov-Bensonov cyklus, Hatchov- 

Slackov cyklus) 

Dýchanie rastlín (anaeróbne a aeróbne , Krebsov cyklus) 

5.2.1 Charakterizovať autotrofnú a heterotrofnú výživu rastlín 

5.2.2 Poznať význam minerálnej výživy pre život rastlín 

5.2.3 Vedieť rozlíšiť chemosyntézu od fotosyntezy 

5.2.4 Vysvetliť podstatu primárnych a sekundárnych procesov 

fotosyntézy 

5.2.5 Konkretizovať význam, vstupne latky a konečne produkty 

fotosyntézy 

5.2.6 Konkretizovať význam, vstupne latky a konečne produkty 

dýchania rastlín 

5.2.2 Dýchanie rastlín 
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5.2.3 Voda a život rastlín Vodný režim rastlín( príjem vody- osmotický tlak, 

vodný potenciál, turgor, vedenie vody- kohézia, 

kapilarita,adhézia, výdaj vody- gutácia, transpirácia) 

Rodozmena- striedanie pohlavného a nepohlavného 

rozmnožovania rastlín 

Ontogenetický vývin rastlín 

Vonkajšie činitele rastu (dormancia, etiolizácia, 

fotoperiodizmus 

 

5.2.7 Vysvetliť podstatu anaeróbneho a aerobného dýchania 

5.2.8 Vedieť porovnať procesy fotosyntézy a dýchania rastlín 

5.2.9 Charakterizovať procesy príjmu, vedenia a vydaja vody 

rastlinou 

5.2.10 Vysvetliť princíp a poznať spôsoby pohlavného a 

nepohlavného rozmnožovania rastlín 

5.2.11 Vysvetliť princíp rodozmeny v ontogenéze rastlín 

5.2.12 Vysvetliť podstatu rastových a vývinových procesov 

rastlín 

5.2.13 Vymenovať vonkajšie a vnútorné činitele ontogenézy 

5.2.4 Rozmnožovanie 

rastlín 

5.2.5 Rast a vývin rastlín 

 

Tematický celok: VI.1 Systém a fylogenéza rastlín (rastlinná taxonómia) 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

6.1.1 Nižšie rastliny Klasifikačné systémy 

Systematické jednotky 

Stručný prehľad prirodzeného systému rastlín 

Nižšie rastliny(Thallobionta) 

Vyššie rastliny(Cormobionta) 

Semenné rastliny(Spermatophyta) 

Borovicorasty-mikrosporofyly, megasporofyly, diaspóry 

Magnóliorasty-evolúcia kvetu magnóliorastov, 

mikrosporofylu, megasporofylu 

Dvojklíčnolistové  

a jednoklíčnolistové rastliny 

 

6.1.1 Charakterizovať klasifikačne systémy, poznať kritéria 

triedenia rastlín, základne 

systematické jednotky 

6.1.2 Poznať dôležité systematičke znaky a význam rias ako 

typických predstaviteľov nižších rastlín 

6.1.3 Poznať charakteristické znaky základných oddelení rias - 

červene riasy, rôznobičikaté riasy, červenoočká a zelené riasy, ich 

hlavných zástupcov a význam pre človeka 

6.1.4 Poznať dôležité systematické znaky, zákonitosti fylogenézy 

a základnú charakteristiku vyšších rastlín 

6.1.5 Vedieť charakterizovať najvýznamnejšie oddelenia 

výtrusných cievnatých rastlín - ryniorasty, machorasty, 

plavúňorasty, prasličkorasty a sladičorasty z hľadiska stavby, 

fylogenézy, rozšírenia a významu pre človeka 

6.1.2 Vznik a vývoj 

vyšších rastlín 

6.1.3 Výtrusné cievnaté 

rastliny 

6.1.4 Borovicorasty 
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6.1.5 Magnóliorasty 6.1.6 Poznať základnú charakteristiku najvýznamnejších oddelení 

nahosemenných rastlín -borovicorasty a cykasorasty z hľadiska 

stavby, rozšírenia a fylogenézy 

Poznať hlavných zástupcov a ich význam pre človeka 

6.1.7 Poznať základnú charakteristiku oddelenia krytosemenných 

rastlín – magnóliorastov z hľadiska stavby a vývoja 

6.1.6 Chránené rastliny 

 

Tematický celok:  VI.II Ekológia rastlín 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

6.2.1 Rastliny a prostredie Predmet štúdia ekológie 

Organizmy a prostredie 

Nároky organizmov na prostredie 

Populácie- vlastnosti, vzťahy medzi organizmami 

v populácii 

Spoločenstvá- hlavné typy rastlinných spoločenstiev na 

území SR 

6.2.1 Vedieť definovať obsah pojmu ekológia 

Ekológia a environmentalistika 

6.2.2 Poznať nároky organizmov na prostredie a abiotické a 

biotické faktory prostredí 

6.2.3 Definovať pojem populácia, spoločenstvo. 

6.2.4 Na konkrétnych príkladoch vysvetliť neutrálne, pozitívne a 

negatívne vzťahy v populácii 

6.2.5 Poznať hlavné typy rastlinných spoločenstiev na území SR 

6.2.6 Vedieť vysvetliť postavenie rastlinných spoločenstiev 

v prírodných systémoch 

6.2.2 Rastlinné populácie a 

spoločenstvá 
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Tematický celok: VII. Huby a lišajníky 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

7.1 Huby- systém húb Všeobecná charakteristika húb, spôsob výživy, 

rozmnožovanie  

Systém húb- základné triedy oddelenia vlastných húb 

Spájavé plesne 

Vreckaté huby 

Bazídiové huby 

Lišajníky- stavba, typy stielok, postavenie v ekosystéme 

7.1 Charakterizovať huby ako samostatnú ríšu organizmov 

7.2 Poznať špecifické znaky plesni a význam najdôležitejších 

zástupcov 

7.3 Vedieť odlíšiť znaky vreckatých a bazídiových húb 

Vymenovať najdôležitejších predstaviteľov  a poznať ich význam 

pre človeka 

7.4 Vysvetliť spôsoby výživy hub, podstatu mykorízy a jej 

význam, ekologicky význam 

reducentov (parazitické, saprofytické huby) 

7.5 Poznať špecifické znaky lišajníkov, vysvetliť princíp 

lichenizmu a jeho význam 

7.6 Poznať význam lišajníkov ako bioindikátorov čistoty 

ovzdušia a priekopníkov života 

7.2 Vreckaté a bazídiové 

huby 

7.3 Lišajníky 

 

Tematický celok: VIII. Seminárne práce 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

8.1 Seminárne práce Tento tematický celok dopĺňa svojim obsahom naplnenie 

obsahového štandardu predchádzajúcich tematických 

celkov 

8.1Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať informácie zo 

všetkých biologických vied 

8.2 Pripraviť a prezentovať  žiacke samostatné práce a projekty.  

 8.3 Spolupracovať v skupinách pri práci 

 na projektoch. 
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Názov predmetu Seminár z biológie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: Predmet bude doporučený žiakom, ktorí chcú maturovať z biológie a v 3. 

ročníku absolvovali seminár z biológie. Jeho obsahom bude učivo Základné znaky, vlastnosti a prejavy 

živého, Genetika a Biológia človeka a ochrana zdravia, ktoré dopĺňa základné učivo podľa platných 

cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku. 

 

 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický  systém, 

 - schopnosť pozorovať biologické objekty a bezpečne manipulovať s bežným biologickým  materiálom, 

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať  

s informáciami, 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu, 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery, 

- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, 

- schopnosť aplikovať osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia a prevenciu ochorení. 
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Osnovy predmetu: Seminár z biológie  IV. ročník 

 

Tematický celok: I. Ekológia 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

1.1 Ekosystém Ekosystém – ekotop, biota 

Potravové reťazce, siete a pyramídy 

Tok energie, obeh látok v ekosystéme 

Dynamika ekosystému 

Vývoj ekosystému - rovnováha, sukcesia, biodiverzita 

Ekológia a životné prostredie 

Ochrana prírody 

Preventívne opatrenia - právne, etické aspekty 

ochrany prírody 

Poznať význam skupín organizmov v ekosystéme 

Vysvetliť fungovanie ekosystému z hľadiska prenosu 

energie, obehu látok a tvorby biomasy 

Vysvetliť mechanizmy dynamiky ekosystému - tok látok, 

tok energie, potravinové reťazce 

Vysvetliť zmeny ekosystému, ekologickú sukcesiu, 

klimax, ekologičku 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 

 

Tematický celok:  II. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 2.1 Rozmnožovanie a ontogenéza organizmov 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.1.1 Živočíšne tkanivá, 

rozmnožovanie a ontogenéza 

živočíchov 

Stavba špecializácia živočíšnych buniek 

Tkanivá – základné typy (epitely, spojivá, 

svalové a nervové tkanivo) 

Pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie živočíchov 

Vývin pohlavných buniek a oplodnenie 

Zárodočný vývin živočíchov embryogenéza 

Reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca 

Prenosné pohlavné choroby 

Plánované rodičovstvo 

Poznať a charakterizovať  základne typy tkanív (krycie, 

svalové, spojivové, nervové) 
Poznať spôsoby rozmnožovania mnohobunkových 

organizmov a zákonitosti ich embryonálneho a 

postembryonálneho vývinu 

Opísať stavbu a funkciu pohlavnej sústavy muža a ženy 

Opísať individuálny vývin človeka. 

Poznať spôsoby prenosu a možnosti prevencie 

pohlavných chorôb 

2.1.2 Rozmnožovacia sústava človeka 
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Tematický celok: II. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 2.2 Metabolické procesy                

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.2.1 Trávenie živočíchov a človeka Tráviaca sústava – príjem a spracovanie potravy, 

spôsob výživy živočíchov 

Tráviaca sústava a fyziológia trávenia 

Metabolizmus živín – výživa a jej dôležité zložky 

Dýchacia sústava - dýchanie vodných 

a suchozemských živočíchov, mechanizmus dýchania 

Význam kyslíka pri metabolických procesoch 

Dýchacia sústava človeka, dýchacie cesty, pľúca a ich 

fyziológia 

Obranné dýchacie reflexy 

Obeh telových tekutín - transport látok, typy telových 

tekutín, krv, krvné skupiny, miazga, tkanivový mok, 

obehové sústavy 

Srdce a cievna sústava 

Choroby srdca a cievnej sústavy 

Vylučovacia sústava – stavba a funkcia obličiek, moč, 

jeho tvorba a zloženie 

v závislosti od prostredia, osmoregulácia 

Koža ako vylučovací orgán (mazové, potné žľazy) 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov tráviacej 

sústavy a ich funkcie 

Vysvetliť látkový a energetický metabolizmus cukrov, 

tukov a bielkovín  

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov dýchacej 

sústavy a ich funkcie 

Charakterizovať vonkajšie a vnútorné dýchanie 

Poznať funkciu a význam telových tekutín 

Charakterizovať jednotlivé zložky krvi a krvné skupiny 

Opísať stavbu, fylogenézu obehových sústav 

Poznať funkciu krvného obehu  

Vedieť rozlíšiť žily a tepny, veľký a malý krvný obeh 

Vysvetliť stavbu a činnosť srdca 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov vylučovacej 

sústavy 

Opísať tvorbu moču 

 

2.2.2 Metabolické deje 

2.2.3 Dýchanie v živočíšnej evolúcii 

a u človeka 

2.2.4.Telové tekutiny živočíchov a 

človeka 

2.2.5. Obehová sústava živočíchov 

a človeka 

2.2.6. Stavba a funkcia vylučovacej 

sústavy živočíchov a človeka 

 

Tematický celok: II. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 2.3 Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.3.1.Obranné mechanizmy a imunita Obranné mechanizmy a imunita 

Špecifické imunitné reakcie 

Riadiace a regulačné sústavy 

Hormonálna regulácia – hormonálna regulácia 

bezstavovcov a stavovcov 

Hypotalamovo – hypofýzový komplex 

Nervová regulácia 

Stavba a činnosť ústrednej nervovej sústavy 

Reflex a reflexný oblúk 

Vymenovať riadiace a regulačné sústavy živočíchov a 

človeka 

Vysvetliť význam obranných regulačných mechanizmov 

a imunity pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu 

Poznať základné žľazy s vnútorným vylučovaním a 

účinok ich hormónov na organizmus 

Poznať fylogenézu, stavbu, typy a 

funkciu nervovej sústavy 

2.3.2 Hormonálne regulácie 

živočíchov a človeka 

2.3.3 Nervové regulácie 

bezstavovcov a stavovcov 

2.3.4 Nervová sústava 

človeka  a vyššia nervová činnosť 
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Nižšia a vyššia nervová činnosť Vysvetliť stavbu a funkciu centrálnej a obvodovej 

nervovej sústavy, autonómnych a vegetatívnych funkcií 

nervovej sústavy Vysvetliť podstatu vyššej nervovej 

činnosti 
  

 

Tematický celok: II. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 2.4 Orgány zmyslového vnímania 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.4.1 Etológia Vrodene správanie - inštinkt, pud, kľúčový podnet 

Najvýznamnejšie typy vrodeného správania 

Získané správanie - obligatórne a 

fakultatívne učenie 

 

Charakterizovať jednotlivé funkčné druhy  

správania živočíchov 

Poznať fylogenézu, stavbu a typy zmyslových orgánov 

živočíchov a človeka 

Vysvetliť princíp a význam ich činnosti 

2.4.2 Orgány zmyslového vnímania 

živočíchov a človeka 

 

Tematický celok: II. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 2.5 Oporná a pohybová sústava 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

2.5.1 Pohybová sústava živočíchov a 

človeka 

Oporná sústava – vonkajšia a vnútorná kostra 

živočíchov 

Kostra človeka, choroby kostí 

Pohybová sústava – pohyb živočíchov 

Svaly ľudského tela 

Fyziológia svalového pohybu 

Svalová činnosť a svalová únava 

Chyby opornej a pohybovej sústavy 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov, opornej 

a pohybovej sústavy živočíchov 

Opísať vnútornú a vonkajšiu stavbu kostí poznať spôsoby 

spojenia kostí 

Poznať časti kostry človeka a ich funkciu 

Porovnať typy svalov z hľadiska mikroskopickej stavby a 

funkčných rozdielov 

Poznať základne skupiny kostrových svalov človeka 

Vysvetliť mechanizmus kontrakcie kostrového svalu 

2.5.2 Oporná sústava živočíchov a 

človeka 

 

Tematický celok : III. Systém a fylogenéza živočíchov 3.1 Prvoúste 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

3.1.1 

Jednobunkovce,  hubky, pŕhlivce 

Jednobunkové organizmy  meňavkobičíkovce, 

výtrusovce, nálevníky 

Mnohobunkové organizmy 

Dvojlistovce – hubky, pŕhlivce, rebrovky 

Prvoúste (Protostomia) 

ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonožce 

Opísať základne kmene jednobunkovcov 

(meňavkobičíkovce, výtrusovce, nálevníky), 

z hľadiska stavby tela, spôsobu života a životného 

prostredia 

Opísať základné kmene dvojlistovcov (hubky, pŕhlivce, 

rebrovky) 

3.1.2 

Prvoúste -  ploskavce, hlístovce a 

mäkkýše 

3.1.3 

Prvoúste - článkonožce 
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Opísať základné kmene prvoústovcov (ploskavce, 

hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce) 

Poznať typických zástupcov, ich životné 

prostredie, význam pre prírodu a človeka 

 

 

Tematický celok: III. Systém a fylogenéza živočíchov 3.2 Druhoúste 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

3.2.1 Druhoúste  

ostnatokožce, chordáty 

Druhoúste (Deuterostomia) 

Kmeň: Ostnatokožce (Echinodermata) 

Kmeň: Chordaty (Chordata) 

Podkmeň: Plášťovce (Tunicata) 

Podkmeň:Kopijovce (Cephalochordata) 

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata) 

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 

 

3.2.2 Ryby, obojživelníky, plazy 

3.2.3 Vtáky, cicavce 

 

Tematický celok: IV. Genetika 4.1 Molekulové základy genetiky 

                                                     4.2 Základy bunkovej dedičnosti 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.1.1  Molekulové základy genetiky Základné genetické pojmy 

Molekulové základy dedičnosti - genetická 

informácia, geneticky kód, expresia génu Genetika 

bunky 

Dedičnosť prokaryotickej bunky 

Dedičnosť eukaryotickej bunky Mimojadrová 

dedičnosť 

Poznať princíp stavby nukleových kyselín 

Vysvetliť podstatu genetického kódu 

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 význam meiózy pri prenose genetickej 

informácie 

Vysvetliť princíp chromozómového určenia pohlavia 

4.2.1 Základy bunkovej dedičnosti 
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Tematický celok: IV. Genetika 4.3 Mendelove pravidlá dedičnosti 

                                                     4.4 Dedičnosť a pohlavie  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.3.1  Dedičnosť  

mnohobunkového organizmu 

Dedičnosť kvalitatívnych znakov 

Autozómová dedičnosť 

Mendelove pravidlá dedičnosti 

Monohybridizmus, dihybridizmus 

Gonozómová dedičnosť 

Dedičnosť kvantitatívnyxh znakov 

Modifikácie, mutácie 

 

 

 

Vysvetliť princíp dedičnosti kvalitatívnych znakov a 

vedieť aplikovať Mendelove pravidlá v praktických 

úlohách  

Vysvetliť princíp dedičnosti viazanej na pohlavne 

chromozómy, možnosti prenosu ochorení viazaných na 

chromozóm X  Vedieť aplikovať tieto zákonitostí pri 

riešení praktických úloh 

4.4.1  

Dedičnosť a pohlavie 

 

Tematický celok: IV. Genetika 4.5 Genetika človeka  

                                                4.6 Populačná genetika 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

4.5.1Genetika človeka Metódy genetiky človeka 

Štúdium karyotypov človeka 

Rodokmeňová analýza 

Genetická štruktúra populácie 

Hardyho – Weinbergov zákon 

Zmeny početnosti alel v populácii 

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 

 

4.6.1 

Populačná genetika 

 

Tematický celok: V. Zdravý životný štýl 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

5.1.1 Človek a zdravý životný štýl Zdravie a choroba 

Civilizačné choroby 

Sociálne patológie 

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 
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Názov predmetu Seminár z chémie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

 
 

1. Charakteristika predmetu:  

 

Učebný predmet seminár z chémie v treťom ročníku s dvojhodinovou týždennou dotáciou predchádza  

semináru z chémie v štvrtom ročníku s rovnakou týždennou časovou dotáciou hodín.Upevňuje, prehlbuje, 

rozširuje a systematizuje poznatky študentov získané v povinnom vyučovaní. Vyučuje sa formou povinne 

voliteľného predmetu v odbornej učebni chémie raz v týždni dve hodiny za sebou. 

 

V súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie, ktoré priamo 

nadväzujú na platný Štátny vzdelávací program, oblasť Človek a príroda pre stupeň ISCED 3A, je obsah 

predmetu rozšírený o vybrané pojmy, témy a zručnosti z oblasti všeobecnej,anorganickej a  organickej 

chémie, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy žiakov na maturitnú 

skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy, a je koncipovaný tak, aby sa v koordinácii s predmetom 

cvičenia z chémie v štvrtom ročníku spolupodieľal na vytváraní súboru výstupných kompetencií, 

ktoré má študent maturujúci z chémie preukázať: k učeniu, komunikačné schopnosti, kompetencie 

k riešeniu problémov, manuálne a sociálne kompetencie. 

 

Vytvára priestor pre zvýšený záujem študentov o chémiu, napomáha v ich ďalšej profesionálnej orientácii. 

Má interdisciplinárny charakter, využíva poznatky predovšetkým z oblasti fyziky, biológie 

a environmentálnych vied.  

 

 

2. Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov: 

 

Cieľom vyučovania je prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania a osvojenia si kľúčových 

kompetencií prostredníctvom obsahu učiva z oblasti všeobecnej, anorganickej a organickej chémie  – 

formovanie a rozvoj tvorivých schopností študentov prostredníctvom riešenia problémových úloh 

a využitia moderných vyučovacích metód a IKT, pričom je potrebné klásť dôraz na to, aby študenti: 

 

- chápali vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok, 

- rozumeli chemickým reakciám a poznali ich úlohu v prírode a v každodennom živote, 

- vedeli logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť 

ich pri riešení problémových úloh, 

- vedeli hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

- prezentovali a hodnotili výsledky svojej alebo kooperatívnej práce v tímovej skupine, 

- vedeli projektovať svoju budúcnosť a za svoje rozhodnutia niesli zodpovednosť, 

- vedeli argumentovať, aktívne počúvať a pracovať s chybou   
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3. Rozpis obsahu vzdelávania 

 

1. Sústavy látok 

2. Štruktúra atómov a iónov. Periodická sústava prvkov 

3. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín 

4. Chemická väzba a štruktúra látok 

5. Výpočty v chémii 

6. Chemické reakcie a ich priebeh,chemické rovnice 

7. Typy chemických reakcií 

8. Prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé 

organizmy a životné prostredie 

9. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia 

10. Uhľovodíky dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy 

a životné prostredie. Ropa,zemný plyn,uhlie 

 

 

4. Vzdelávací štandard  

 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard, ktoré sú súčasťou tematického 

výchovnovzdelávacieho plánu vyučovacieho predmetu Seminár z chémie a ktoré korešpondujú 

s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie, avšak sú v porovnaní 

s obsahovým a výkonovým štandardom vymedzeným ŠVP pre predmet chémia rozšírené o vybrané 

pojmy, témy a zručnosti z oblasti všeobecnej, anorganickej a  organickej chémie. 

 

 

5. Stratégia vyučovania 

 

• Metódy a formy vyučovania  

• Učebné zdroje  

• Spôsoby hodnotenia a klasifikácia – ako súčasť učebných osnov nasledujúca poučebných 

zdrojoch  -  „Kritériá hodnotenia učenia sa žiaka a jeho progresu“ 

 

 

 

Kľúčové kompetencie (KK) absolventa Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene 

Absolvent školy: 

 

1. dokáže spoznať a uplatňovať vlastný spôsob učenia sa 

2. dokáže samostatne vyhľadávať, hodnotiť, spracovávať a tvorivo využívať rôzne zdroje 

informácií 

 

3. uvedomuje si potrebu samostatného celoživotného vzdelávania ako prostriedku vlastnej 

sebarealizácie a osobného rozvoja 

 

4. na základe poznania svojich schopností, záujmov a potrieb si dokáže stanoviť vlastné 

životné a profesijné ciele a stratégie ich napĺňania 

.............................................................................................................................................. 

5. dokáže dobre prezentovať sám seba, svoje myšlienky, názory a výsledky svojej práce na 

verejnosti, jeho ústny a písomný prejav v materinskom jazyku je adekvátny situácii 

a účelu uplatnenia, vie požívať odborný jazyk a čítať s porozumením 

 

6. dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích jazykoch tak, aby dokázal riešiť 
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každodenné životné situácie 

 

7. vie efektívne a kriticky využívať informačno-komunikačné technológie pre získavanie, 

spracovanie a prezentáciu vlastnej práce a rozumie možným rizikám spojeným 

s využívaním internetu a digitálnej komunikácie 

 

8. je schopný samostatne a tvorivo riešiť problémy, reagovať a pracovať v záťažových 

situáciách 

9. chápe základné princípy podnikania 

 

.............................................................................................................................................. 

10. uvedomuje si a uplatňuje princípy demokracie, ako súlad svojich osobných záujmov so 

záujmami spoločnosti, v ktorej žije 

 

11. dokáže spolupracovať na tímových úlohách 

 

12. dokáže spoločensky vhodne regulovať svoje správanie, rešpektuje všeľudské mravné 

hodnoty a ľudské práva, ako aj kultúrnu a etnickú rôznorodosť 

.............................................................................................................................................. 

13. je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne sa zapája do 

zlepšovania a ochrany životného prostredia 

 

14. pozná základy správnej výživy a princípy zdravého životného štýlu vrátane potreby 

celoživotných pohybových aktivít, vie poskytnúť prvú pomoc a ako sa má zachovať pri 

mimoriadnych udalostiach 

.............................................................................................................................................. 

15. dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a dokáže oceniť význam umenia, 

historických a kultúrnych tradícií vo svojom živote 

 

16. ovláda pravidlá etikety a kultúrnej komunikácie, dokáže sa správať kultivovane 

a primerane okolnostiam 

.............................................................................................................................................. 

17. dokáže uplatniť základy matematického myslenia, modely logického a priestorového 

myslenia a prezentácie ako aj prírodovednú gramotnosť na úspešné riešenie praktických 

problémov v každodenných situáciách 
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Tematický celok: 1. Sústavy látok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Sústavy látok chémia, látka, chemicky čistá látka, prvok, 

zlúčenina, molekula, zmes, sústava, skupenstvo 

látky, spôsoby oddeľovania zložiek zmesí, 

roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka, nasýtený 

a nenasýtený roztok, elektrolyt, rozpustnosť 

látky, krivky rozpustnosti látok, hmotnostný 

zlomok, objemový zlomok, koncentrácia 

látkového množstva, zmiešavanie roztokov  

• Rozlíšiť chemicky čisté látky a zmesi, uviesť príklady. 

• Určiť druh a počet atómov v molekulách. 

• Rozlíšiť homogénne a heterogénne zmesi pomocou ich 

charakteristických znakov a skupenstva. 

• Navrhnúť pre danú zmes vhodný spôsob oddelenia jej zložiek  

• Rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo. 

• Klasifikovať roztoky podľa skupenstva, uviesť príklady roztokov 

podľa skupenstva. 

• Vymenovať príklady zmesí  

• 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 a hmotnosť roztoku. 

• Vysvetliť význam údajov o zložení roztoku z hľadiska praktického 

použitia. 

• Vypočítať koncentráciu roztoku, ak je dané látkové množstvo a 

objem roztoku. 

• Vypočítať koncentráciu roztoku alebo hmotnostný zlomok zložky 

roztoku vo výslednom roztoku, ktorý vznikol zmiešaním dvoch 

roztokov. 

 

 

Typy sústav 

Vlastnosti sústav 

 

 

Tematický celok: 2. Štruktúra atómov a iónov. Periodická sústava prvkov 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Štruktúra atómov a iónov 
atóm, atómové jadro, protón, neutrón, 

nukleóny, elementárna častica, elektrónový 

obal atómu, elektrón, orbitál, elektrónová 

• Opísať zloženie atómového jadra a atómového obalu. 

• Definovať atómový polomer, iónový polomer. 
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Periodický systém prvkov vrstva, valenčná vrstva, valenčné elektróny, 

elektrónová konfigurácia atómu. protónové 

číslo, neutrónové číslo, nukleónové číslo, 

prvok, nuklid, izotopy, ión, anión, katión, 

prírodná a umelá rádioaktivita, rádionuklid. 

kvantové čísla, základný a excitovaný stav 

atómu, ionizačná energia, elektrónová afinita, 

periodický zákon, periodická sústava prvkov, 

periodická tabuľka prvkov, perióda, skupina, 

alkalické kovy, kovy alkalických zemín, 

chalkogény, halogény, vzácne plyny, 

lantanoidy, aktinoidy, elektronegativita. s-, p-, 

d-, f-prvky, kovy, nekovy, polokovy 

• Určiť znamienko elektrického náboja elektrónu, protónu, 

neutrónu. 

• Nakresliť štruktúru atómu s vyznačením lokalizácie častíc, ktoré 

sa v ňom nachádzajú. 

• Uviesť príklad elementárnej častice. 

• Určiť počet častíc (protónov, elektrónov, neutrónov) v atóme 

prvku na základe známej hodnoty A, N, Z. 

• Uviesť príklad izotopov (vodíka, uhlíka, uránu). 

• Vysvetliť podstatu prírodnej a umelej rádioaktivity. 

• Uviesť príklady rádionuklidov a ich význam a využitie v praxi  

• Vymenovať typy orbitálov  

• Určiť maximálny počet elektrónov v orbitáloch  

• Vysvetliť význam kvantových čísel. 

• Používať pravidlá obsadzovania orbitálov elektrónmi a zapísať 

elektrónové konfigurácie atómov prvkov 1. až 3. periódy. 

• Napísať schému vzniku katiónu a aniónu z atómu. 

• Rozlíšiť v skupine iónov katióny alebo anióny. 

• Určiť v periodickej tabuľke prvkov polohu daného prvku. 

• Zaradiť prvok do skupiny s-, p-, d-, f-prvok, kov, nekov, polokov. 

• Poznať kritériá pre zaradenie prvkov do jednotlivých skupín 

prvkov. 

• Vysvetliť vzťah medzi počtom valenčných elektrónov a polohou 

s- a p-prvkov v PTP. 

• Vymenovať príklady prvkov s nízkou a vysokou hodnotou 

elektronegativity. 

• Zistiť základné charakteristiky atómu prvku z údajov v PTP  

• Určiť pomocou PTP počet p+, e-, n v atóme a ióne. 

• Porovnať acidobázické a redoxné vlastnosti prvkov a ich zlúčenín 

na základe ich postavenia v PTP. 

• Určiť na základe konfigurácie valenčnej sféry, v ktorej perióde a 

skupine PTP sa nachádza daný prvok 
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Tematický celok: 3. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín 

Téma Obsahový štandard • Výkonový štandard 

Oxidačné číslo oxidačné číslo, chemický prvok, chemická 

zlúčenina, chemický vzorec 
• Používať značky slovenské (s-, p-, d-prvkov) a latinské názvy s-, 

p-prvkov. 

• Pomenovať a napísať vzorce látok: voda, peroxid vodíka, 

amoniak, sulfán. 

• Napísať vzorec a názov amónneho katiónu, oxóniového katiónu. 

• Používať pravidlá tvorenia vzorcov a názvov zlúčenín: oxidy, 

hydroxidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny (halogenovodíkové 

kyseliny, H2S), kyslíkaté kyseliny (predovšetkým dusíka, síry, 

uhlíka, chlóru, fosforu, kremíka), soli a hydrogensoli kyselín 

uvedených prvkov, hydráty. 

• Určiť oxidačné čísla atómov prvkov v uvedených zlúčeninách. 

• Vysvetliť kvalitatívny a kvantitatívny význam chemických 

vzorcov. 

• Aplikovať pravidlá tvorby vzorcov, vedieť napísať štruktúrny a 

elektrónový štruktúrny vzorec jednoduchých anorganických látok 

 (H2O, HCl, NH3, HNO3). 

• Demonštrovať pomocou geometrických vzorcov alebo modelov 

geometriu molekuly, 

• väzbové uhly a polaritu molekuly (dvojatómové molekuly a 

molekuly s centrálnym prvkom z 2. a 3. periódy, napr. H2O, H2S, 

O3, H2O2). 

 

Typy vzorcov 

Názvoslovie anorganických 

zlúčenín 
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Tematický celok: 4. Chemická väzba a štruktúra látok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Chemická väzba chemická väzba, väzbová (disociačná) energia, 

dĺžka väzby, väzbový elektrónový pár, 

neväzbový (voľný) elektrónový pár, polarita 

väzby, polarita molekuly, väzbový uhol, 

kovalentná väzba, nepolárna väzba, polárna 

väzba, iónová väzba, jednoduchá väzba, 

násobná väzba (dvojitá, trojitá), σ-väzba, π-

väzba, koordinačná väzba, akceptor, donor, 

vodíková väzba, medzimolekulové sily, kovová 

väzba, kryštalická látka, kryštál, amorfná látka 

• Vysvetliť energetické zmeny spojené so vznikom a zánikom 

väzby v molekule vodíka. 

• Určiť väzbovosť atómu prvku v molekule, porovnať s teoretickým 

predpokladom z PSP. 

• Porovnať polaritu kovalentných väzieb v molekulách. 

• Vysvetliť princíp vzniku kovalentnej väzby, polárnej, nepolárnej, 

iónovej, jednoduchej, násobnej. 

• Vysvetliť princíp vzniku koordinačnej väzby na vzniku amónneho 

a oxóniového katiónu. 

• Vysvetliť stabilitu molekuly N2, anomáliu vody ako dôsledok 

prítomnosti chemických väzieb. 

• Porovnať vlastnosti H2S a H2O, HF a HCl, NH3 a PH3, etanol a 

dietyléter, etanol a kyselina octová ako dôsledok 

medzimolekulových síl. 

• Uviesť príklady molekúl, v ktorých sa nachádzajú jednoduché, 

dvojité alebo trojité väzby. 

• Určiť typ chemickej väzby na základe rozdielu hodnôt 

elektronegativít viažucich sa atómov prvkov. 

• Vysvetliť vznik iónovej väzby v zlúčenine NaCl. 

• Vymenovať tri typické vlastnosti zlúčenín s iónovou väzbou. 

• Vysvetliť vodivosť kovov ako dôsledok kovovej väzby. 

• Porovnať vlastnosti iónových, atómových a molekulových 

kryštálov, uviesť príklady. 

• Vysvetliť príčinu rozdielnych vlastností diamantu a grafitu. 

• Vymenovať tri príklady kryštalických látok. 

• Porovnať kryštalickú a amorfnú látku z hľadiska štruktúry a 

fyzikálnych vlastností. 

• Predpokladať vlastnosti látok na základe ich zloženia a štruktúry. 

Štruktúra látok 

Molekuly prvkov 

Zlúčeniny 
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Tematický celok: 5. Výpočty v chémii 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Relatívna atómová a 

relatívna molekulová 

hmotnosť 

relatívna atómová hmotnosť Ar(X), relatívna 

molekulová hmotnosť Mr(Y), látkové 

množstvo n, Avogadrova konštanta NA, 

molárna hmotnosť M, molárny objem Vm. 

stechiometrický vzorec 

• Rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť Ar(X), relatívnu 

molekulovú hmotnosť Mr(Y) a molárnu hmotnosť M, vysvetliť 

význam Avogadrovej konštanty. 

•  Vypočítať molárnu hmotnosť zlúčeniny zo známych hodnôt 

molárnych hmotností prvkov. 

• Napísať vzťah pre výpočet látkového množstva  

• a vysvetliť symboly v zápise. 

• 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 stechiometrický vzorec zlúčeniny a hmotnostné 

zlomky prvkov 

 

 

 

 

 

Látkové množstvo 

Molárna hmotnosť 

Molárny objem 
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Tematický celok: 6. Chemické reakcie a ich priebeh, chemické rovnice 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Chemické reakcie, 

chemické rovnice 

chemická reakcia, reaktanty, produkty. schéma 

chemickej reakcie, chemická rovnica, zápis 

chemickej reakcie, zákon zachovania hmotnosti 

v chemických reakciách, stechiometrický 

koeficient syntéza, analýza, exotermická 

reakcia, endotermická reakcia, reakčné teplo, 

entalpia, termochemická 

rovnica. 1. termochemický zákon.2. 

termochemický zákon, rýchlosť chemickej 

reakcie, zrážková teória, účinná zrážka, 

aktivačná energia, 

aktivovaný komplex, faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií, homogénna a 

heterogénna katalýza, 

• Vymenovať príklady chemických a fyzikálnych dejov. 

• Rozlíšiť schému a rovnicu chemickej reakcie. 

• Napísať rovnicu reakcie na základe slovného opisu chemickej 

reakcie. 

• Vysvetliť kvalitatívno-kvantitatívny význam chemickej rovnice. 

• Vysvetliť význam stechiometrických koeficientov v chemickej 

rovnici. 

• Vypočítať stechiometrické koeficienty v chemických reakciách. 

• Napísať jednoduché schémy chemických reakcií typu:  

A + B → AB, AB → A + B, A + B → C + D. 

• Vymenovať jednotlivé kritériá klasifikácie anorganických 

chemických reakcií: podľa skupenstva reagujúcich a vznikajúcich 

látok, podľa mechanizmu priebehu, podľa vonkajšej zmeny. 

• Vypočítať hmotnosť reaktantu alebo produktu na základe zápisu 

chemickej rovnice, ak je daná hmotnosť produktu alebo reaktantu. 

• 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 – 

entalpie. 

• Rozlíšiť chemické reakcie na základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na exotermické a endotermické. 

• Vypočítať hodnotu reakčného tepla – entalpie spätnej reakcie na 

základe hodnoty reakčného tepla priamej reakcie na základe 1. 

termochemického zákona. 

• Vymenovať príklady exotermickej a endotermickej reakcie z 

každodenného života. 

Energetické zmeny pri 

chemických reakciách 



 

 209 

Rýchlosť chemických 

reakcií 
• Načrtnúť grafickú závislosť zmeny energie sústavy počas 

chemickej reakcie od času. 

• Vypočítať zmenu entalpie chemickej reakcie zloženej z viacerých 

čiastkových reakcií. 

• Opísať tepelné javy pri rozpúšťaní látok. 

• Definovať rýchlosť chemickej reakcie ako zmenu koncentrácie 

reaktantov alebo produktov za časový interval. 

• Opísať podmienky nevyhnutné pre uskutočnenie chemickej 

reakcie. 

• Vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií. 

• Vysvetliť vplyv zmeny teploty na rýchlosť chemickej reakcie. 

• Vysvetliť vplyv zmeny koncentrácie reaktantov a produktov na 

rýchlosť chemickej reakcie. 

• Vysvetliť vplyv katalyzátora (inhibítora) na rýchlosť chemickej 

reakcie. 

• Načrtnúť grafickú závislosť zmeny energie sústavy počas 

nekatalyzovanej a katalyzovanej chemickej reakcie od času. 

• Uviesť príklad katalyzátora z bežného života (napr. enzýmy). 

• Vymenovať príklady homogénnej a heterogénnej katalýzy. 

• Vymenovať príklady chemickej reakcie z bežného života, ktorá 

prebieha pomaly a ktorá rýchlo. 

• Vysvetliť, prečo je dôležité poznať rýchlosť priebehu chemických 

reakcií a možnosti ich ovplyvňovania. 

• Vymenovať príklady z bežného života, kde sa používa 

ovplyvňovanie rýchlosti chemickej reakcie niektorým z 

uvedených faktorov (koncentrácia reaktantov, teplota, katalyzátor, 

inhibítor, veľkosť povrchu tuhých látok). 

• Prakticky demonštrovať vplyv faktorov (koncentrácia reaktantov, 

teplota, katalyzátor, inhibítor, veľkosť povrchu tuhých látok) na 

rýchlosť chemickej reakcie. 

• Napísať vzťah pre výpočet rovnovážnej konštanty pre konkrétnu 

reakciu. 

• Zdôvodniť vzťah medzi hodnotou rovnovážnej konštanty priamej 

a spätnej reakcie. 

• Vysvetliť, čo je chemická rovnováha a rovnovážna koncentrácia. 

Chemická rovnováha 
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• Vysvetliť význam hodnoty rovnovážnej konštanty a vplyv teploty 

na jej hodnotu. 

• Vysvetliť princíp dynamickej rovnováhy – Gudbergov-Waageho 

zákon. 

• Vymenovať faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu 

(koncentrácia látok, teplota, tlak). 

• Aplikovať vplyv faktorov na rovnovážny stav chemickej reakcie. 

 

 

Tematický celok: 7. Typy chemických reakcií 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Protolytické reakcie Arrheniova teória kyselín a zásad, 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, indikátor pH, 

neutralizácia, soľ, hydrolýza, redukcia, 

oxidácia, redoxná reakcia, čiastková reakcia, 

redukovadlo, oxidovadlo, elektrochemický rad 

napätia kovov, ušľachtilý a neušľachtilý kov, 

galvanický článok, elektrolýza, zrážacia 

reakcia, málo rozpustná látka, zrazenina, 

iónový zápis chemickej reakcie, súčin 

rozpustnosti, komplexotvorná reakcia 

• Vysvetliť rozdiel medzi Arrheniovou a Brönstedovou teóriou 

kyselín a zásad. 

• Vymenovať príklady silných kyselín a slabých kyselín aj vo väzbe 

na hodnoty ich disociačných konštánt. 

• Vymenovať príklady silných zásad  a slabých zásad aj vo väzbe na 

hodnoty ich disociačných konštánt. 

• Opísať charakteristiky silných kyselín a zásad . 

• Napísať k daným časticiam ich konjugovanú kyselinu, resp. 

zásadu. 

• Napísať chemickú rovnicu autoprotolýzy vody a vyznačiť 

oxóniový katión a hydroxidový anión. 

• Klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne a zásadité podľa hodnoty 

pH. 

• Vysvetliť vplyv silných kyselín a zásad na ľudský organizmus. 

• Napísať chemickú rovnicu neutralizácie. 
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Redoxné reakcie • Vymenovať príklady praktického využitia neutralizácie a 

protolytických reakcií. 

• Vymenovať aspoň tri rôzne spôsoby prípravy solí. 

• Vysvetliť podstatu hydrolýzy solí a jej vplyv na pH roztokov 

týchto solí. 

• Vymenovať príklady konkrétnych solí, ktoré hydrolyzujú za 

vzniku kyslého, neutrálneho a zásaditého roztoku. 

• Vysvetliť a dodržiavať zásady bezpečnosti práce s kyselinami a 

zásadami. 

• Určiť v chemickej rovnici atómy prvkov, ktorých oxidačné čísla 

sa v priebehu chemickej reakcie menia 

• Vysvetliť na príklade oxidáciu a redukciu látky. 

• Napísať čiastkové reakcie oxidácie a redukcie. 

• Vymenovať aspoň 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. 

• Vysvetliť vzájomné reakcie kovov a ich zlúčenín podľa 

umiestnenia v rade napätia kovov. 

• Vysvetliť deje prebiehajúce počas elektrolýzy a zapísať ich 

chemickými rovnicami (vodné roztoky CuCl2, NaCl). 

• Vymenovať príklady priemyselného využitia elektrolýzy. 

• Vysvetliť podstatu korózie kovov a spôsob ochrany kovov proti 

nej. 

• Vysvetliť podstatu získavania elektrickej energie premenou 

chemickej energie. 

• Uviesť príklady použitia galvanických článkov a akumulátorov v 

bežnom živote. 

• Vymenovať príklady redoxných reakcií prebiehajúcich v prírode a 

v ľudskom organizme. 

• Vysvetliť pojmy málo rozpustná látka a zrazenina. 

• Napísať iónový zápis zrážacej reakcie. 

• Napísať vzťah pre výpočet hodnoty súčinu rozpustnosti. 

Zrážacie a komplexotvorné 

reakcie 
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• Vysvetliť význam hodnoty súčinu rozpustnosti vo vzťahu k 

rozpustnosti zrazenín a ich vylúčenia z roztoku. 

• Vymenovať príklady zrážacích reakcií a ich využitia v praxi. 

• Uviesť príklad komplexotvornej reakcie. 

 

 

Tematický celok: 8. Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné 

prostredie 

Téma Obsahový štandard • Výkonový štandard 

s - prvky  Vodík, voda. alkalické kovy, berýlium, horčík, 

kovy alkalických zemín, biogénny 

prvok, fyziologický roztok, antacidá, vodný 

kameň, tvrdosť vody, sklo, sklársky a 

keramický priemysel. Inertná atmosféra, ozón, 

ozónová vrstva, skleníkový efekt, kyslé dažde, 

spaľovanie (dokonalé, nedokonalé), halogény, 

vzácny plyn, aluminotermia, polovodič, 

alotropická modifikácia, hnojivá, cement, 

korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, amalgám, 

pasivácia kovov, koordinačná zlúčenina, 

centrálny atóm, ligand, farebnosť iónov, ťažké 

kovy, charakteristické vlastnosti 

d-prvkov 4. periódy 

• Uviesť výskyt prvkov 1. a 2. skupiny PSP v prírode vo forme 

nerastov (NaCl – halit, KCl – sylvín, NaNO3 – čílsky liadok, 

KNO3 – draselný liadok, MgCO3 – magnezit, CaCO3 – vápenec, 

CaMg(CO3)2 – dolomit, CaSO4 2H2O – sadrovec). 

• Napísať vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené 

vápno, hasené vápno, vápenec, sadra. 

• Opísať základné vlastnosti vodíka (skupenstvo, výbušnosť v zmesi 

s kyslíkom) a z nich vyplývajúce využitie vodíka. 

• Uviesť chemické a fyzikálne vlastnosti vody. 

• Vysvetliť podstatu anomálie vody a význam vody pre organizmy. 

• Klasifikovať druhy vôd podľa viacerých kritérií. 

• Opísať ekologické problémy súvisiace so znečisťovaním vody a 

opísať princíp čistenia vôd. 

p - prvky  

d - prvky 
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• Porovnať hodnoty atómových polomerov, elektronegativity a 1. 

ionizačnej energie s- prvkov. 

• Na základe postavenia v PTP porovnať fyzikálne vlastnosti a 

chemické vlastnosti s- prvkov. 

• Poznať význam a použitie zlúčenín alkalických kovov: NaCl, 

NaOH, KOH, NaHCO3, Na2CO3. 

• Vysvetliť význam vápenca a sadrovca v stavebnom priemysle 

(chemická rovnica prípravy páleného vápna CaO a haseného 

vápna Ca(OH)2, tvrdnutie malty). 

• Napísať chemické rovnice opisujúce: krasové javy, kolobeh 

vápnika v prírode, odstránenie prechodnej tvrdosti vody sódou 

alebo varom. 

• Opísať biogénne vlastnosti prvkov Na, K, Ca, Mg. 

• Vysvetliť princíp účinku antacíd. 

• Vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou tvrdosťou vody. 

• Vymenovať látky spôsobujúce prechodnú a trvalú tvrdosť vody. 

• Uviesť výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogénov a ich zlúčenín v 

prírode. 

• Uviesť výskyt vzácnych plynov (aj He) v prírode, resp. vo 

vesmíre. 

• Opísať biogénne vlastnosti C, N, P, O, S, Se, F, I. 

• Odvodiť na základe elektrónových konfigurácií a elektronegativity 

charakteristické typy väzieb a väzbovosť O, S, N, C, P, Al, Si. 

• Odvodiť na základe elektrónových konfigurácií možné oxidačné 

čísla p4-prvkov. 

• Uviesť argumenty pre stálosť molekúl N2 ako dôsledok 

chemických väzieb. 

• Vysvetliť stabilitu a chemické vlastnosti He a p6-prvkov a 

porovnať ich s ostatnými prvkami na základe ich elektrónovej 

konfigurácie. 

• Zdôvodniť charakteristické typy väzieb v molekulách halogénov, 

halogenovodíkov, halogenidov, kyslíkatých kyselín, halogénov na 

základe ich elektrónových konfigurácií a elektronegativity. 

• Opísať fyzikálne vlastnosti C, N, O, F, Al, Si, S, Cl, P 

(skupenstvo, elektrická vodivosť, tvrdosť, rozpustnosť, 
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alotropické modifikácie, amorfné formy) a z nich vyplývajúce 

využitie. 

• Vymenovať základné vlastnosti, význam a využitie O2, O3. 

• Vysvetliť podstatu existencie, funkcie a ochrany ozónovej vrstvy. 

• Vysvetliť oxidačné a redukčné účinky H2O2. 

• Porovnať vlastnosti oxidov uhlíka CO, CO2 (relatívna hustota, ich 

pôsobenie na organizmy, redoxné vlastnosti a rozpustnosť vo 

vode). 

• Uviesť význam a možnosti využitia dusíka (inertná atmosféra) a 

jeho zlúčenín (oxidy, kyseliny a ich soli). 

• Vymenovať vlastnosti NH3 (skupenstvo, zápach, toxicita, 

rozpustnosť v H2O). 

• Chemickými rovnicami zapísať princíp výroby amoniaku a 

kyseliny dusičnej. 

• Porovnať chemické vlastnosti koncentrovanej a zriedenej H2SO4 

alebo HNO3. 

• Vysvetliť kyslé vlastnosti H2SO4 a napísať chemickú rovnicu jej 

reakcie s vodou. 

• Vysvetliť kyslé vlastnosti kyseliny HCl a zapísať chemickú 

rovnicu jej reakcie s H2O. 

• Vysvetliť význam HCl pre ľudský organizmus. 

• Napísať štruktúrne vzorce H2SO3, H2SO4. 

• Vysvetliť prítomnosť kyslíka ako nevyhnutnú podmienku horenia 

a vznik rôznych produktov (CO, CO2) v závislosti od množstva 

reagujúceho kyslíka. 

• Vymenovať príklady využitia fosforu a jeho zlúčenín (oxidy, 

H3PO4 a jej soli). 

• Klasifikovať hnojivá podľa pôvodu a uviesť príklady hnojív. 

• Vymenovať príklady využitia halogénov a ich zlúčenín. 

• Vymenovať príklady využitia vzácnych plynov. 

• Zapísať chemickú rovnicu princípu výroby SO2, SO3, H2SO4. 

• Zapísať chemickú rovnicu reakcie H2 a Cl2 (výroba HCl). 

• Opísať vplyv CO2 na životné prostredie. 

• Vysvetliť podstatu skleníkového efektu. 
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• Vysvetliť podstatu vzniku kyslých dažďov a ich dôsledkov na 

životné prostredie. 

• Opísať výrobu hliníka elektrolýzou z Al2O3. 

• Aplikovať poznatky o redoxných vlastnostiach C a Al pri zápise 

rovníc výroby kovov (aluminotermia, výroba Fe). 

• Vysvetliť podstatu pasivácie Fe, Al, Cr koncentrovanou HNO3. 

• Uviesť argumenty zdôvodňujúce príčiny rozdielnych fyzikálnych 

vlastností vody a sulfánu. 

• Opísať vlastnosti sulfánu (toxicita, zápach, redoxné vlastnosti). 

• Opísať chemickými rovnicami redoxné vlastnosti halogénov (aj 

vzájomné reakcie). 

• Opísať chemický princíp výroby kovov a halogénov elektrolýzou 

taveniny halogenidov. 

• Porovnať chemické vlastnosti halogenovodíkových kyselín. 

• Porovnať a zdôvodniť acidobázické vlastnosti, oxidačné 

schopnosti a stálosť kyslíkatých kyselín chlóru. 

• Vysvetliť základný princíp výroby železa a ocele a ich využitie 

(redukcia Fe2O3 uhlíkom). 

• Opísať základné fyzikálne vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, Au, 

Cd, Pt, Hg a z toho vyplývajúce využitie jednotlivých kovov a ich 

zlúčenín. 

• Opísať zloženie zliatín (bronz, mosadz, liatina a pod.) a ich 

využitie. 

• Porovnať a vysvetliť správanie sa Fe, Cr, Cu a Ag na vzduchu 

(korózia, pasivácia kovov). 

• Vymenovať faktory urýchľujúce koróziu železa. 

• Opísať možnosti ochrany železa pred koróziou. 

• Vysvetliť biogénne vlastnosti d-prvkov (predovšetkým Fe, Cr, Zn, 

Cu a pod.). 

• Vysvetliť podstatu variabilnosti výskytu oxidačných čísel d-

prvkov v ich zlúčeninách a ich farebnosť. 

• Aplikovať princípy názvoslovia koordinačných zlúčenín (ligandy: 

akva, ammin, kyanido, halogenido). 
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• Na základe postavenia prvkov Cu, Ag, Au, Hg a Zn, Fe v 

elektrochemickom rade napätia kovov odvodiť ich chemické 

vlastnosti. 

• Demonštrovať pomocou chemických rovníc acidobázické 

vlastnosti oxidov d-prvkov. 

• Uviesť vlastnosti a význam niektorých zlúčenín d-prvkov 

(halogenidy striebra, oxidy Fe, Zn, sírany Cu, Fe a Zn, 

koordinačné zlúčeniny Cu a Fe). 

 

Tematický celok: 9. Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Charakteristika a rozdelenie 

organických látok 

formovanie názorov na organické látky, 

organická chémia, organická látka, štruktúra 

organických látok, úrovne štruktúry 

organických látok, izoméria, acyklický 

• – priamy reťazec, rozvetvený reťazec, 

cyklický reťazec, uhľovodík, 

uhľovodíkový zvyšok (alkyl), nasýtený 

a nenasýtený uhľovodík, 

stechiometrický vzorec, sumárny 

(molekulový vzorec), konštitučný 

(štruktúrny) vzorec, zjednodušený 

konštitučný vzorec (racionálny), 

reakčná schéma. Mechanizmus reakcie, 

elektrónové posuny na väzbách 

(indukčný a mezomérny efekt), adičná, 

eliminačná, substitučná reakcia, 

prešmyk, oxidácia a redukcia 

• Vysvetliť 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. 

• Určiť charakter a typ väzby v organickej zlúčenine podľa 

zapísaného konštitučného vzorca (jednoduchá, násobná, dvojitá, 

trojitá, polárna, nepolárna, -väzba, -väzba). 

• 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. 

• Roztriediť zlúčeniny podľa konštitučného vzorca na konštitučné, 

resp. priestorové izoméry. 
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Názvoslovie organických 

zlúčenín 

organických látok, polárna a nepolárna 

molekula, rozpustnosť organických 

látok vo vode a v nepolárnych 

rozpúšťadlách, závislosť fyzikálnych 

vlastností organických látok od ich 

štruktúry, homolytický a heterolytický 

zánik chemickej väzby, reakčné činidlo, 

radikál, nukleofil, elektrofil, alkány, 

alkény, alkadiény, alkíny, arény, 

heteroatóm 

• Napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov alkánu, alkénu, 

cykloalkánu s daným počtom atómov uhlíka (C3 – C5). 

• Napísať štruktúrnym vzorcom príklady cisizomérov a 

transizomérov. 

• Rozlíšiť empirický, sumárny a konštitučný, resp. zjednodušený 

konštitučný vzorec zlúčeniny. 

• Napísať chemické vzorce (molekulové, racionálne, štruktúrne) 

rôznych jednoduchých organických zlúčenín acyklických, 

cyklických, nasýtených, nenasýtených, aromatických. 

• Označiť uhľovodíkový zvyšok a funkčné skupiny v uvedených 

vzorcoch. 

• Rozlíšiť, na základe reakčnej schémy alebo rovnice, či ide o 

adičnú, eliminačnú alebo substitučnú reakciu. 

• Aplikovať vedomosti o rozpustnosti látok (v polárnych a 

nepolárnych rozpúšťadlách) pri určovaní rozpustnosti organických 

látok v rôznych rozpúšťadlách, hlavne v spojení s ich využitím v 

bežnom živote. 

• Zhotoviť modely znázorňujúce priestorové usporiadanie atómov v 

molekulách organických zlúčenín. 

• Vyhľadať v chemických tabuľkách informácie o fyzikálnych 

vlastnostiach vybraných organických zlúčenín. 

• Porovnať fyzikálne vlastnosti izomérov (teplota varu, topenia, 

rozpustnosť vo vode) na základe údajov v chemických tabuľkách a 

vysvetliť rozdiely na základe štruktúry. 

 

Typy reakcií a mechanizmy 

reakcií 
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Tematický celok:   

10. Uhľovodíky dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a ich vplyv na živé organizmy a životné prostredie. Ropa,zemný plyn,uhlie 

 

 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Alifatické uhľovodíky homologický rad, skupenstvo alifatických 

uhľovodíkov C1 – 

• C4, C5 – C16 a vyššie, alkyl, cykloalkyl, 

hydrogenácia, dehydrogenácia, 

markovnikovo pravidlo, polymerizácia, 

plast, monomér, polymér, mosílna a 

recentná surovina, zemný plyn, 

odorizácia zemného plynu, ropa, 

frakčná destilácia, benzín, oktánové 

číslo benzínu, nafta, mazut, asfalt, 

petrochémia, uhlie, arén (aromatický 

uhľovodík), aryl, konjugovaný systém 

násobných väzieb, delokalizačná 

energia. o-, m-, p- poloha 

• Napísať názov a vzorec alkylových skupín: metyl-, etyl-, propyl-, 

butyl-, izopropyl-, vinyl-. 

• Vymenovať príklady alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, 

alkínov (vzorce, názvy). 

• Napísať názov a 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. 

• Napísať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén. 

• Porovnať dĺžku a pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej väzby. 

• Vysvetliť vzťah medzi reaktivitou uhľovodíka a jeho štruktúrou 

(prítomnosť násobnej alebo jednoduchej väzby). 

• Vymenovať typy reakcií charakteristické pre alkány (SR), alkény 

a alkíny (AE) a zapísať aspoň jeden ich príklad reakčnou 

schémou. 

• Napísať chemickú rovnicu dokonalého a nedokonalého horenia 

alkánov C1 – C4. 

• 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 

olejov. 

• Zapísať pomocou symbolov vzorec makromolekuly, označiť 

polymerizačný stupeň. 

• Zapísať schému polymerizácie eténu, propénu a izoprénu. 

• Vymenovať príklady využitia PE a PP v bežnom živote. 

• Opísať spôsob, ktorým sa v laboratóriu dokazuje násobná väzba 

(brómová voda, KMnO4 – nie chemickou rovnicou). 

o -, m -, p - polohy 
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Aromatické uhľovodíky • 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 suroviny na 

výrobu organických látok a zdroj energie). 

• Charakterizovať ropu (zloženie, horľavosť, farba, zápach, ťažba, 

preprava, spracovanie, základné frakcie, využitie ako suroviny 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). 

• Vymenovať príklady alternatívnych zdrojov energie (recentné 

suroviny) a argumentovať výhody ich použitia. 

• Napísať vzorce a uviesť triviálne názvy: benzén, naftalén, styrén, 

toluén. 

• Napísať vzorec skupiny fenyl-, benzyl-. 

• Utvoriť názov a napísať vzorec arénov odvodených od benzénu s 

maximálne dvomi alkylovými skupinami. 

• Uviesť príklady aromatických uhľovodíkov. 

• Vysvetliť chemickú podstatu aromatického charakteru arénov. 

• Zdôvodniť fakt, že pre arény sú typické substitučné elektrofilné 

reakcie. 

• Zapísať reakčnou schémou priebeh SE reakcií benzénu 

(halogenácia, nitrácia, alkylácia) do 

• 1. stupňa aj 2. stupňa (o-, p- a m- orientujúce substituenty). 

• Napísať chemickú schému polymerizácie styrénu. 

• Vysvetliť negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky). 
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Názov predmetu Seminár z chémie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

 
 

6. Charakteristika predmetu:  

 

Učebný predmet seminár z chémie vo štvrtom ročníku s dvojhodinovou týždennou dotáciou   nadvädzuje 

na seminár z chémie z tretieho ročníka s rovnakou týždennou časovou dotáciou hodín.Upevňuje, prehlbuje, 

rozširuje a systematizuje poznatky študentov získané v povinnom vyučovaní. Vyučuje sa formou povinne 

voliteľného predmetu v odbornej učebni chémie raz v týždni dve hodiny za sebou. 

 

V súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie, ktoré priamo 

nadväzujú na platný Štátny vzdelávací program, oblasť Človek a príroda pre stupeň ISCED 3A, je obsah 

predmetu rozšírený o vybrané pojmy, témy a zručnosti z oblasti organickej chémie a biochémie, ktorých 

dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie 

skúšky na vysoké školy, a je koncipovaný tak, aby  sa v koordinácii s predmetom cvičenia z chémie  

spolupodieľal na vytváraní súboru výstupných kompetencií, ktoré má študent maturujúci z chémie 

preukázať: k učeniu, komunikačné schopnosti, kompetencie k riešeniu problémov, manuálne 

a sociálne kompetencie. 

 

Vytvára priestor pre zvýšený záujem študentov o chémiu, napomáha v ich ďalšej profesionálnej orientácii. 

Má interdisciplinárny charakter, využíva poznatky predovšetkým z oblasti fyziky, biológie 

a environmentálnych vied.  

 

 

7. Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov: 

 

Cieľom vyučovania je prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania a osvojenia si kľúčových 

kompetencií prostredníctvom obsahu učiva z oblasti organickej chémie a biochémie – formovanie a rozvoj 

tvorivých schopností študentov prostredníctvom riešenia problémových úloh a využitia moderných 

vyučovacích metód a IKT, pričom je potrebné klásť dôraz na to, aby študenti: 

 

- chápali vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami látok, 

- rozumeli chemickým reakciám a poznali ich úlohu v prírode a v každodennom živote, 

- vedeli logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a využiť 

ich pri riešení problémových úloh, 

- vedeli hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

- prezentovali a hodnotili výsledky svojej alebo kooperatívnej práce v tímovej skupine, 

- vedeli projektovať svoju budúcnosť a za svoje rozhodnutia niesli zodpovednosť, 

- vedeli argumentovať, aktívne počúvať a pracovať s chybou   
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8. Rozpis obsahu vzdelávania 

 

 Nadväzuje na obsah vzdelávania v učebnom predmete Seminár z chémie v 3.ročníku štúdia. 

 

11.  Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé    

    organizmy a životné prostredie – halogénderiváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty 

 

12.  Biolátky v živých organizmoch : 

 

12.1 Lipidy 

12.2 Sacharidy 

12.3 Bielkoviny 

12.4 Enzýmy 

12.5 Nukleové kyseliny 

12.6 Vitamíny 

 

13.  Kvalita života a zdravie 

 

14.  Metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín 

 

 

9. Vzdelávací štandard  

 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard, ktoré sú súčasťou tematického 

výchovnovzdelávacieho plánu vyučovacieho predmetu Seminár z chémie a ktoré korešpondujú 

s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie, avšak sú v porovnaní 

s obsahovým a výkonovým štandardom vymedzeným ŠVP pre predmet chémia rozšírené o vybrané 

pojmy, témy a zručnosti z oblasti organickej chémie a biochémie. 

 

 

10. Stratégia vyučovania 

 

• Metódy a formy vyučovania  

• Učebné zdroje  

• Spôsoby hodnotenia a klasifikácia – ako súčasť učebných osnov nasledujúca po učebných 

zdrojoch  -  „Kritériá hodnotenia učenia sa žiaka a jeho progresu“  
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Tematický celok:    11.   Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé    

                                       organizmy a životné prostredie – halogénderiváty, kyslíkaté deriváty, dusíkaté deriváty 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

1.-2. Halogénderiváty 

 

 

 

 

3.-4.Hydroxyderiváty –  

       alkoholy 

5.    Hydroxyderiváty -      

       Fenoly 

6.    Étery 

7.    Karbonylové     

      zlúčeniny - aldehydy 

8.   Karbonylové  

      zlúčeniny – ketóny 

 

9.-10.   Karboxylové  

            kyseliny 

11.-12. Karboxylové  

            kyseliny 

 

 

 

 

13. Nitroderiváty a  

      amíny 

 

14. Plasty, 

      polykondenzácia 

Halogénderiváty, PVC, teflón, insekticíd,freóny 
 
 
 

Kyslíkaté deriváty 
Hydroxyderiváty, alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 
alkohol, lieh,  

alkoholát,alkoxónium,fenoly  

 
Étery  
 
Karbonylové  zlúčeniny, aldehydy, 

poloacetál, ketóny 
  
 

Karboxylové kyseliny, 

dekarboxylácia,esterifikácia, indukčný a 
mezomérny efekt funkčnej skupiny, 
 
 
 

Dusíkaté deriváty 

Chirálny uhlík, peptidová väzba 
 
Nitroderiváty, amíny 
 
Plasty, polykondenzácia 

Vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej skupiny a 
uviesť príklady 
zlúčenín z jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov, 

 poznať väzbovosť S, O, N a halogénov v organických zlúčeninách, 

 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, 
acetón, kyselina mravčia, octová, šťavelová, benzoová, 

 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, 

 posúdiť vplyv funkčnej skupiny na fyzikálne a chemické vlastnosti a 
reaktivitu derivátu (indukčný a mezomérny efekt), 

 poznať typy reakciií charakteristických pre halogénderiváty a 
hydroxyderiváty – SN a E, 

 napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH (SN aj 
eliminačny 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, 
aplikovať princíp substitučných, eliminačných a oxidačných 
reakcií alkoholov, 

 porovnať acidobázické vlastnosti alkoholov, fenolov; uviesť 
argumenty pre vyslovené  závery, 
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 posúdiť možnosti použitia alkoholátovych aniónov ako zásad 
a nukleofilných činidiel, 
 aplikovať všeobecný model priebehu nukleofilnej adície na 
konkrétnych reakciách, vznik poloacetálov 

 chemickou schémou zapísať polymerizáciu vinylchloridu a 
tetrafluoretylénu, 

 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 základny princíp výroby etanolu (aj chemické rovnice), 
jeho využitie 
(rozpúšťadlo, výroba octu, chemická výroba, dezinfekcia, 
potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský organizmus, 
 
 vyhľadať v molekule karbonylových zlúčenín reakčné centrá 
pre reakciu s nukleofilnými a elektrofilnými činidlami, 
 
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), 

 rozlíšiť acetaldehyd od acetónu Fehlingovým a Tollensovým 
skúmadlom 
 

 poznať využitie karboxylových kyselín (octová, benzoová), 

 porovnať silu monokarboxylových kyselín C1-C4, 
 
aplikovať princíp priebehu esterifikačných reakcií, napísať 
rovnice konkrétnych reakcií, 

 vysvetliť amfotérne vlastnosti aminokarboxylových kyselín, 
peptidovú väzbu, 
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 poznať význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov 
a bielkovín, 

 poznať využitie freónov, posúdiť vplyv ich chem. pôsobenia na 
ozón. vrstvu a z toho vyplývajuce dôsledky pre životné prostredie 
 
 
opísať polárny charakter nitroskupiny, aminoskupín 
primárnych, sekundárnych 
a terciárnych amínov a ich acidobázické vlastnosti, 

 poznať základné metódy prípravy nitroderivátov a amínov 
 
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 
 

Tematický celok:     12.   Biolátky v živých organizmoch 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 
 
 
 

12.1  Lipidy 
 

15.-16.  Výskyt,význam  

             a klasifikácia  

             lipidov 

 

17.-18.  Zloženie, 

             štruktúra a  

             vlastnosti  

             lipidov 

Biogénny prvok, makroprvok, mikroprvok 
 
Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky, 
esenciálne kyseliny, stužovanie tukov, 
zmydelňovanie tukov, mydlá, zložené lipidy, 
fosfolipidy, glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, 
cholesterol, LDL – cholesterol, HDL – cholesterol, 
lipémia, omega-3-mastné kyseliny (len význam pre 
človeka) 

poznať význam makro prvkov a mikro prvkov v živých 
organizmoch, 
charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, 
významu a zastúpenia vo výžive človeka, 

 poznať názvy a vzorce najbežnejších alkoholov a kyselín, ktoré 
tvoria molekuly lipidov 
(kyselina palmitová, steárová, olejová, linolová, linolénová, glycerol, 
stearylalkohol, 
cetylalkohol), 

 napísať vzorec triacylglycerolu z danej kyseliny, 

 odôvodniť nerozpustnosť lipidov vo vode a nepolárnych 
rozpúšťadlách, 

 vysvetliť rozdiel medzi zložením pevných tukov a olejov, 

 vysvetliť podstatu žltnutia tukov, 

 napísať chemickú rovnicu hydrolýzy lipidu v kyslom alebo 
zásaditom prostredí, 

 poznať pojem mydlo a vysvetliť rozdiel medzi mydlami a saponátmi 
z hľadiska 
chemického zloženia, 
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 vysvetliť podstatu čistiacich účinkov mydiel, 

 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 
 

19.  Výskyt a význam  

       sacharidov 

20.  Fotosyntéza 

21.  Zloženie,štruktúra     

       a klasifikácia  

       sacharidov 

22. Vlastnosti   

      monosacharidov 

 

 

23.  Zložité sacharidy 

24.  Pôsobenie  

       sacharidov  

       v organizme 

 

 

 

 

 

 

 
Sacharidy, jednoduché sacharidy, mono-, oligo- a 
polysacharidy, aldózy, ketózy, tri-, pent- a hexózy, 
glyceraldehyd, dihydroxyacetón 
 

Fotosyntéza. Alkoholové kvasenie 
 
Chiralita, chirálne centrum, D- a L- formy, optická 
izoméria, ribóza, deoxyribóza, glukóza, fruktóza, 
sacharóza, laktóza, škrob, glykogén,celulóza, 
energetická hodnota sacharózy, glykémia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

charakterizovať sacharidy z hľadiska významu, výskytu a pôvodu, 

 napísať všeobecnú chemickú  schému fotosyntézy, 

 poznať význam svetelnej časti fotosyntézy pre fixáciu CO2, 

 poznať význam fixácie CO2 pre rastlinnú ríšu, 
vysvetliť podstatu alkoholového kvasenia 

 klasifikovať sacharidy podľa prítomnej funkčnej skupiny na aldózy 
a ketózy, 

 klasifikovať sacharidy podľa zloženia na jednoduché a zložené 
(oligosacharidy 
a polysacharidy), 

 vysvetliť obsah pojmov chiralita, chirálne centrum, optická 
izoméria, 

 vedieť určiť chirálny atóm uhlika vo vzorci sacharidu, 

 poznať názvy a vzorce (Fischerov a Hawortov) základnych 
sacharidov (glyceraldehyd,dihydroxyacetón, D-ribóza, 2-deoxy-D-
ribóza, D-fruktóza, D-glukóza, D-manóza, D -galaktóza,sacharóza), 

 aplikovať pravidlá vzniku poloacetálového hydroxylu v molekule 
monosacharidov pri 
vzniku cyklických štruktúr monosacharidov (glukóza, fruktóza), 

 vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov (všeobecne 
opísať princíp), 

 porovnať oxidačno-redukčné vlastnosti sacharidov, 

 uviesť argumenty pre rozdielne redoxné vlastnosti sacharidov 
(redukujúce a 
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12.3  Bielkoviny 
 

25.-26. Výskyt, význam    

             a klasifikácia  

             bielkovín 

 

27.-28. Zloženie  

            a štruktúra  

            bielkovín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bielkoviny (proteíny), biologická funkcia, 
aminokyselina, glycín, alanín, peptidová väzba, 
 
amfión, izoelektrický bod, 
 
biuretová reakcia,  
 
primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna 
štruktúra, 
 

fibrilárne a  globulárne bielkoviny,  
 

neredukujúce sacharidy) a ich reakcie s Tollensovým a Fehlingovým 
činidlom, 

 popísať princíp dôkazu škrobu jódom, 

 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 vyživu 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 bielkoviny ako prírodné makromolekulové látky vybudovane z 

 α- 

 aminokyselín, 

 uviesť výskyt a význam bielkovín pre živé organizmy (stavebná, 
transportná, katalytická,regulačná, obranná funkcia), 

 klasifikovať bielkoviny podľa zloženia, vlastností a pôvodu, 
 
poznať klasifikáciu bielkovín podľa tvaru molekuly a uviesť 
príklady bielkovín (fibrilárne a 
globulárne bielkoviny), 

 poznať klasifikáciu zložitých bielkovín a ich význam pre živé 
organizmy, 
 

 poznať štrukturu α-aminokyselín, 

 poznať názvy a vzorce glycínu, alanínu, valínu, leucínu, 
fenylalanínu, 

 vymenovať esenciálne aminokyseliny a potravinové zdroje s ich 
najvhodnejším 
zastúpením, 

 napísať rovnicu reakcie vzniku biuretu zahrievaním močoviny, 

 poznať štruktúru peptidovej väzby, 
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29.  Denaturácia 

30.  Biologická hodnota  

       bielkovín 

 

denaturácia,  
 
hém, hemoglobín,  
 
lipoproteíny,glykoproteíny, fosfoproteíny, 
hemoproteíny, myoglobín, 
 
protilátky, 
 
energetická hodnota bielkovín 

 

 napísať rovnicu reakcie vzniku dipeptidu a tripeptidu z daných 
vzorcov aminokyselín, 

 rozhodnúť, či uvedené aminokyseliny sú chirálne zlúčeniny, 

 opísať primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru 
bielkovín a jej význam, 

 vymenovať typy väzieb, ktoré umožňujú vznik sekundárnej a 
terciárnej štruktúry 
bielkovín, 

 uviesť argumenty pre vznik globulárnej a fibrilárnej štruktúry 
bielkovín, 

 napísať rovnicu reakcie glycínu s hydroxidom sodným a kyselinou 
chlorovodíkovou, 
odôvodniť uvedené reakcie na základe acidobázických vlastností 
aminokyselín, 

 opísať proces denaturácie bielkovín a jej význam, 
uviesť možné príčiny denaturácie bielkovín, 

 odôvodniť, prečo sú teploty nad 40C nebezpečné pre život 
človeka a prečo sa varom nestráca výživná hodnota bielkovín, 

 vysvetliť, čo by bolo možné  použiť k zabráneniu otravy ťažkými 
kovmi po ich požití 

 dokázať prítomnosť bielkovín v predložených vzorkách biuretovou 
reakciou 
 

12.4  Enzýmy 
 

31.-32.Charakteristika,  

            pôsobenie a  

           zloženie enzýmov 

33. Faktory   

      ovplyvňujúce  

      rýchlosť  

      enzýmových  

      reakcií 

34. Aktivácia a  

      inhibícia enzýmov  

      a ich klasifikácia 

Enzýmy, aktivačná energia, biokatalyzátor, aktívne 
miesto, enzým–substrátový komplex, 
 

 apoenzým, koenzým, 
 
špecifický katalytický účinok,  
inhibícia kompetitívna a nekompetitívna, 
α-amyláza, pepsín, trypsín 

poznať enzýmy ako bielkovinové molekuly s vlastnosťami 
biokatalyzátorov, 
 
poznať význam bielkovinovej a nebielkovinovej časti enzýmov, 
 

 definovať pojmy aktívne miesto enzýmu, funkčná a substrátová 
špecifickosť enzýmov, 

 klasifikovať enzýmy podľa typu katalyzovanej reakcie (ligázy – 
syntetázy), oxidoreduktázy, hydrolázy, 
transferázy, izomerázy, lyázy), 

 vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie na základe grafu zmeny 
energie reakcie bez enzýmu a s enzýmom, 

 uviesť argumenty princípov pôsobenia faktorov ovplyvňujúcich 
rýchlosť enzýmových reakciií a ich praktický význam, 
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 poznať faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie (množstvo 
enzýmu, množstvo substrátu, pH prostredia, teplota prostredia), 

 porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a uviesť príklad, 

 uviesť príklad aktivácie a inhibície enzýmov, 

 uviesť konkrétne príklady enzýmov a ich funkciu v organizme 
(napriklad α-amyláza, 
pepsín, trypsín, chymozín) 

 
 

12.5  Nukleové   
         kyseliny 
 

35. Výskyt,význam     

      a zloženie  

      nukleových kyselín 

 

36. Štruktúra  

     a klasifikácia      

     nukleových kyselín 

 

37. Proteosyntéza 

 

38. Makroergické  

      zlúčeniny 

 
Nukleové  kyseliny, genetická informácia,  
 

adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín,  
 
nukleozid,nukleotid, polynukleotidový reťazec, 
 

DNA, RNA,  
 
 

mediátorová, transferová, ribozómová RNA, 
 

proteosyntéza, 
 
komplementarita, kodón, antikodón, 

 
makroergická väzba, ATP, 

 

poznať nukleové kyseliny ako prírodné makromolekulové látky 
zložené  z nukleotidov, 

 klasifikovať nukleové  kyseliny podľa zloženia (RNA, DNA), 
porovnať stavbu DNA a RNA, 

 vymenovať dusíkaté bázy nukleových kyselín (vzorce budú tvoriť 
prílohu maturitného zadania), 

 opísať zložky nukleotidov a druh väzieb medzi nimi, 

 načrtnúť schému zloženia nukleotidov a nukleozidov, 

 opísať vyššie úrovne štruktúry DNA (dvojzávitnica, superhelix), 

 vysvetliť význam pojmu komplementarita na príklade DNA, 

 charakterizovať mediátorovú, transferovú a ribozómovuú RNA  z 
hľadiska ich funkcie a výskytu v bunke, 

 opísať a charakterizovať hlavné  fázy proteosyntézy, 
poznať význam aktivácie aminokyselín a enzýmu aminoacyl-
tRNA-syntetázy, 

 vedieť opísať funkčný ribozóm, 

 poznať význam peptidylového a aminoacylového miesta, 

 vyhodnotiť proteosyntézu z hľadiska energetickej náročnosti, 

 opísať význam adenozínového nukleozidu pre tvorbu ATP, 
zloženie ATP, jeho  význam  ako primárneho  zdroja energie v 
bunke, 

 vysvetliť dôležitosť ATP a poznať makroergickú  väzbu 

 
 

12.6   Vitamíny 
 

39. Charakteristika      

      a význam vitamínov 

 

 
Vitamíny, hypovitaminóza, hypervitaminóza, 
  
retinol, kalciferoly, tokoferoly, tiamín, 
riboflavín,niacín, pyridoxín, kys. pantoténová, kys. 
listová, biotín, kys. L-askorbová, skorbut, 

poznať vitamíny ako esenciálnu skupinu chemicky nejednotných 
látok, dôležitych pre činnosť enzýmov človeka, 

 poznať názvy a označenie vitaminov  A - retinol, E - tokoferol, D - 
kalciferol, K – 
menadiol, PP - niacín, B1 - tiamín, B2 - riboflavín, B5 – kyselina 
pantoténová, B6 – pyridoxín, B12 - 
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40.Klasifikácia  

      vitamínov 

 

41.-42. Zdroje     

            a pôsobenie  

            vitamínov  

            v organizme 

 
antioxidanty, 
 
FAD – koenzým  flavínadeníndinukleotid 
(jeho štruktúrnym základom je riboflavín), 
 
NAD+ - koenzým nikotínamidadeníndinukleotid – 
prenášač atómov vodíka ( jeho základom je 
nikotínamid) 

 

kobalamín, C – kys. L-askorbová, H – biotín, 

 klasifikovať vitamíny  podľa 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, kys. 
pantoténovú, kys. listovú, biotín a kys. L-askorbovú z hľadiska 
výskytu, významu a funkcie v ľudskom organizme, 

 uviesť možné dôsledky vystavenia organizmu hypovitaminóze 
vitamínov rozpustných vo vode, 

 uviesť hlavné potravinové zdroje tiamínu, riboflavínu, niacínu, 
pyridoxínu, kys. 
pantoténovej, kys. listovej, biotínu a kys. L-askorbovej, 
vysvetliť úlohu antioxidantov 
v potrave, 

 posúdiť vzťah medzi predávkovaním niektorými vitamínmi a ich 
rôznou rozpustnosťou, 

 posúdiť vplyv úpravy a spôsobu uchovávania potravín na účinok 
vitamínov (napr. oxidácia vzdušným kyslíkom) 

Tematický celok:    13.    Kvalita života a zdravie 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

43.-44. Heterocyklické  

           zlúčeniny 

45.-46. Alkaloidy  

            a návykové látky 

 

47. Liečivá 

 

48. Upravované  

      potraviny 

 

49.-50. Biologická    

             hodnota stravy 

Heteroatóm, heterocyklus, furán, tiofén, pyrol, 
pyridín, purín, pyrimidín,  
porfín a jeho deriváty porfiríny 
 
alkaloidy, droga,návyková látka, nikotín, kofeín, 
liek, antibiotikum, 
 
geneticky upravované potraviny, 
 
biologická hodnota stravy,  
vyvážená strava 

 

 
vysvetliť obsah pojmov heteroatóm, heterocyklické zlúčeniny, 
alkaloidy, 

 napísať chemické vzorce najdôležitejších heterocyklických 
zlúčenín (furán, tiofén, pyrol,pyridín, purín, pyrimidín), 

 klasifikovať heterocyklické zlúčeniny podľa druhu a počtu 
heteroatómov a veľkosti kruhu, 

 uviesť význam heterocyklických zlúčenín v prírode (porfín, 
pyrolové  farbivá, nikotínamid, purínové a pyrimidínové bázy), 

 odôvodniť a porovnať aromatický charakter furánu, tiofénu a 
pyrolu, 

 uviesť príklady substitučných reakciií uvedených zlúčenín 
(halogenácie, nitrácie, 
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sulfonácie), napísať rovnice reakcií, 

 rozhodnúť, ktorá zo zlúčenín furán, tiofén a pyrol podlieha 
najľahšie adičným reakciám;odôvodniť a napísať chemické rovnice, 

 vedieť o škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus, 

 poznať funkciu a účinok antibiotík 

Tematický celok:     14.   Metabolizmus sacharidov, lipidov a bielkovín 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

51. Transport,osmóza 

52. Metabolizmus  

      a metabolické dráhy 

53. Energetika  

      biochemických  

      reakcií 

54. Podstata a význam  

      redoxných dejov 

55. Vznik energie  

      v živých  

      organizmoch 

56. Citrátový cyklus 

57. Dýchací reťazec 

58. Oxidačná  

      fosforylácia 

59. Glykolýza 

60. Metabolizmus  

      lipidov.  β – oxidácia    

      mastných kyselín 

 

 
Transport, osmóza 
 
Katabolický dej, anabolický dej, amfibolocký 
dej 
 
Endergonický dej, exergonický dej  
 
Citrátovy (Krebsov) cyklus 
 
Dýchací reťazec 
 
Oxidačná fosforylácia 
 
Glykolýza 
 
Fotosyntéza 
 
β-oxidácie mastných kyselín (Lynenova 
špirála) 

poznať význam a toxicitu H2O,CO2, NH3 pre živý organizmus, 

 vedieť rozlíšiť, čo je pasívny, aktívny a uľahčený transport, 

 poznať význam osmózy pre živé organizmy, 

 poznať význam katabolických, anabolických a amfibolockých 
dejov v živých sústavách, 

 vymenovať príklady endergonických a exergonických dejov, 

 poznať umiestnenie a význam dýchacieho reťazca pre bunku, 

 vysvetliť význam dýchacieho reťazca pre udržiavanie telesnej 
teploty, 

 poznať umiestnenie citrátového cyklu v bunke, 

 podľa predloženej schémy vysvetliť význam oxidačno-
redukčných reakcií citrátového cyklu, 

 poznať vzťah medzi citrátovým cyklom a dýchacím reťazcom, 

 poznať umiestnenie glykolýzy v bunke, 

 vysvetliť význam glykolýzy po vznik kyseliny pyrohroznovej 
podľa predloženej schémy, 

 chápať dôležitosť rýchlej glykolýzy za anaeróbnych 
podmienok, 

 vysvetliť únavu svalov, vznik kyseliny mliečnej v nádorových 
bunkách, 

 vedieť vysvetliť význam oxidačnej dekarboxylácie za 
aeróbnych podmienok, 

 vedieť vysvetliť vznik acetylkoenzýmu A pre spojenie 
glykolýzy a citrátového cyklu, 

 poznať vzťah glykolýzy, citrátového cyklu, dýchacieho 
reťazca, 
poznať význam svetelnej časti fotosyntézy pre fixáciu CO2, 

 poznať význam fixácie CO2 pre rastlinnú ríšu 

 poznať význam pH, žlčových kyselín a karnitínu pre 
odburávanie tukov, 
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 vysvetliť význam kyslíka pre získavanie energie z β-oxidácie 
mastných kyselín (Lynenova špirála), 

 vedieť vysvetliť prepojenie β – oxidácie mastných kyselín a 
citrátového cyklu, 

 vedieť porovnať glykolýzu a Lynenovu špirálu z hľadiska 
energie, 

 opísať spôsob odburávania bielkovín pomocou enzýmov, 

 vysvetliť potrebu tvorby močoviny pre človeka, 

 chápať vzťah medzi odburávaním bielkovín a tvorbou 
močoviny 
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Názov predmetu Seminár z fyziky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislosti 

medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom 

živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a preto aj úzku spoluprácu 

s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným 

vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry 

ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi 

jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch 

výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac 

príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané /najčastejšie experimentálne/ formy skúmania  fyzikálnych 

javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby 

vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov - aktivitám, ktoré sú zamerané na 

činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú 

diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencii fyzikálne vzdelávanie 

poskytne žiakovi možnosť získania informácii o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom 

techniky, technológii a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty 

výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť 

slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých idei a postupov 

potrebných pre osobné rozhodnutia na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá im schopnosť 

zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, nová 

technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické 

vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 
Ciele predmetu: 

 
A SVET 
Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi 

• považovať vedu ako aktivitu spolupráce 
B. KOMUNIKÁCIA 
Na konci kurzu by študent mal byť schopný vyjadrovať myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické 
skúsenosti: 

• použitím vhodného slovníka a jazyka 

• použitím grafov a tabuliek 



 

 233 

• použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 
C. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY  
Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

• vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,  

• vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

• systém jednotiek SI 

D. PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

• plánovať vhodný experiment 

E. SPRACOVANIE DÁT 

• Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, 
grafov, tabuliek 

• naznačovať závery založené na dátach 

• použiť poznatky na vysvetlenie záverov 
 

F . 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 meranie 
▪ vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 
▪ používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 
▪ spolupracovať v skupine 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

a. 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 uplatniť jeho výsledky 

b. Komunikačná – tvoriť, prijať a spracovať informácie 

                           – vyhľadávať informácie 

                           – formulovať svoj názor a argumentovať 

                           –tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných 

                           – diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme     

c. Interpersonálna – akceptovať skupinové rozhodnutia 

                              – kooperovať v skupine 

d. Intrapersonálna – regulovať svoje správanie 

                              – vytvárať si vlastný hodnotový systém 
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Tematický celok: 1. KINEMATIKA 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Trajektória, posunutie, dráha Používať fyzikálne pojmy a veličiny -posunutie, 

trajektória, dráha, okamžitá, priemerná rýchlosť, 

zrýchlenie. Použiť na rozlíšenie pohybov veličinu 

„zmena dráhy“ analýzou graficky znázornenej 

závislosti dráhy od času. Grafické zobrazenie 

a analýza závislosti dráhy od času, rýchlosti 

od času, zrýchlenia od času v jednotlivých druhoch 

pohybov. Riešenie úloh. 

Definovať fyzikálne pojmy a veličiny, klasifikovať pohyby 

podľa zmeny dráhy v čase, graficky znázorniť závislosti 

s(t), v(t), a(t). Na základe uvedených grafov odčítať alebo 

vypočítať hodnoty rýchlosti, dráhy, zrýchlenia, času. 

Charakterizovať dostredivé zrýchlenie a jeho prejavy na 

pohybujúce sa teleso. Riešiť kvalitatívne a kvantitatívne 

úlohy. 

Rovnomerný priamočiary pohyb. 

Rýchlosť pohybu 

Riešenie úloh 

Rovnomerne zrýchlený pohyb.  

Zrýchlenie hmotného bodu. 

Priemerná a okamžitá rýchlosť 

Grafické zobrazovanie veličín 

rovnomerne zrýchleného pohybu 

Riešenie úloh 

Rovnomerný pohyb hmotného bodu po 

kružnici.  

Obvodová rýchlosť, uhlová rýchlosť, perióda, 

frekvencia, dostredivé zrýchlenie. 

Definovať fyzikálne veličiny, prevádzať uhlové miery 

(stupne a radiány), znázorniť okamžité rýchlosti 

otáčajúceho sa telesa, riešiť úlohy na dané témy. Dostredivé zrýchlenie 

Riešenie úloh 

 

Tematický celok: 2. DYNAMIKA 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Sila a jej znázornenie.  Grafické znázornenie sily orientovanou úsečkou, 

grafické a numerické skladanie a rozkladanie síl 

rovnobežných, rôznobežných, dvojica síl. 

Znázorniť sily, vedieť graficky sčítať rovnobežné aj 

rôznobežné sily a znázorniť výslednicu. Rozložiť silu na 

zložky do požadovaných smerov, vedieť vyjadriť veľkosť 

týchto síl. 
Skladanie síl 

Inerciálne sústavy,  

1. Newtonov zákon 

Inerciálne a neinerciálne vzťažné sústavy. Zákon 

zotrvačnosti, sily, akcie a rekcie - demonštrácia 

rovnomerného pohybu. Riešenie úloh, v ktorých 

vystupuje vzájomná súvislosť medzi výslednou 

pôsobiacou silou, zrýchlením a hmotnosťou telesa. 

Sústava dvoch vzájomne prepojených telies. 

Reaktívny pohon.  

Charakterizovať inerciálne a neinerciálne sústavy, uviesť 

k nim príklady. Charakterizovať Newtonove zákony 

a aplikovať ich na bežné javy. Objasniť princíp raketového 

pohonu. Riešiť fyzikálne úlohy na dané témy. Chápať 

zmenu pohybového stavu ako účinok výslednice 

pôsobiacich síl.  

2. Newtonov zákon 

3. Newtonov zákon, Reaktívny pohon 
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Riešenie úloh 

Trenie. Trecia sila Statické a dynamické trenie, valivý odpor, faktory 

ovplyvňujúce veľkosť trecej sily, znázornenie 

trecej sily. 

Charakterizovať statické a dynamické trenie, vyjadriť 

závislosť trecej sily od jednotlivých faktorov (styčná 

plocha, materiál, tiaž, ..) opísať funkciu ložiska.  

Hybnosť.  Príklady reaktívneho pohybu, pružné zrážky, 

demonštrácia zákonu zachovania hybnosti. 

Riešenie úloh. 

Definovať hybnosť, opísať dôsledky zákonu zachovania 

hybnosti na pozorované javy, riešiť úlohy týkajúce sa 

zákonu zachovania hybnosti. 
Impulz sily. Zákon zachovania 

hybnosti. 

Riešenie úloh 

Dostredivá a odstredivá sila Vysvetliť rozdiel medzi dostredivou a odstredivou 

silou, účinky týchto síl, grafické znázornenie sily, 

riešenie úloh. 

Vysvetliť kvalitatívny rozdiel medzi dostredivou 

a odstredivou silou, znázorniť pôsobenie týchto síl, riešiť 

úlohy. 

 

Tematický celok: 3. VLNENIE 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postupné mechanické vlnenie Rovnica postupnej vlny. Interferencia vlnenia. 

Stojaté vlnenie. Odraz, lom a ohyb vlnenia – 

riešenie úloh. 

Charakterizovať mechanické vlnenie a jeho vlastnosti. 

Riešiť úlohy týkajúce sa pohybu mechanickej vlny. Interferencia vlnenia, Stojatá vlna 

Šírenie vlnenia a jeho vlastnosti 

Riešenie úloh 

Vznik em. Vlnenia, Em. vlna Rovnica postupnej vlny, polarizácia, odraz, ohyb 

elektromagnetického vlnenia, šírenie  vlnenia. 

Riešenie úloh. 

Charakterizovať postupnú elektromagnetickú vlnu a jej 

šírenie, riešiť fyzikálne úlohy. Vlastnosti em vlnenia 

Šírenie em vlnenia 

Riešenie úloh 

Optické sústavy Zobrazovanie na rovinnej a guľovej ploche, 

zobrazovacia rovnica guľového zrkadla, 

zobrazovanie pomocou šošoviek, zobrazovacia 

rovnica šošovky, oko ako zobrazovacia sústava. 

Riešenie úloh. 

Zobrazovať hlavné lúče pomocou, ktorých možno zostrojiť 

obraz predmetu v danej optickej sústave, riešiť úlohy 

s využitím zobrazovacích rovníc. Zobrazovanie optických sústav 

Riešenie úloh 

Vlnové vlastnosti svetla na rozhraní 

dvoch prostredí 

 

Disperzia svetla optickým hranolom, Interferencia 

a farby tenkých vrstiev, Ohyb svetla na dvojštrbine, 

Polarizácia svetla. 

Objasniť príčinu disperzie, interferencie svetla, 

charakterizovať použitie interferencie, opísať a vysvetliť 

ohyb svetla na dvojštrbine, vysvetliť vznik interferenčných 
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Interferencia svetla 

 

maxím a miním, opísať metódy polarizácie svetla 

a využitie tohto javu, riešiť úlohy na dané témy. 

Ohyb svetla 

 

Polarizácia svetla a jej využitie 

 

Tematický celok: 4. ZÁKLADY FYZIKY MIKROSVETA 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Fotoelektrický jav Fotoelektrický jav – Einsteinova teória 

fotoelektrického javu, Comptonov jav, Stavba 

atómu, Čiarové spektrá a kvantovanie enrgie. 

Charakterizovať fotoelektrický a Comptonov jav, modely 

atómu, objasniť príčiny čiarových spektier atómu. Comptonov jav 

Stavba atómu 

Spektrá atómu 

Časticové zloženie jadier Zloženie jadier, nuklidy, izotopy. Väzbová energia 

a jadrové sily. Syntéza a štiepenie jadier, reťazové 

reakcie a jadrový reaktor. 

Opísať zloženie jadier atómov, charakterizovať väzbovú 

energiu a príčinu úbytku hmotnosti atómu, rozdeliť 

a charakterizovať druhy jadrových reakcií, opísať činnosť 

jadrového reaktora. 

Jadrové reakcie 

Jadrový reaktor 

Prirodzená a umelá rádioaktivita Becquerelov objav, druhy žiarenia, absorbcia 

žiarenia, detekcia žiarenia, časový priebeh 

rádioaktívnej premeny a aktivita žiariča – riešenie 

úloh. 

Vymenovať a charakterizovať druhy žiarenia, graficky 

zobraziť a vypočítať pokles počtu jadrových častíc pri 

absorbcii, Riešiť úlohy týkajúce sa aktivity žiariča, 

určovanie veku materiálov s využitím vzťahov pre 

závislosť počtu nepremenených jadier od času. 
Riešenie úloh 
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Tematický celok: 5. POZOROVANIE, MERANIE A EXPERIMENT 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pokusné pozorovanie pohybu guľôčky 

po naklonenej rovine a vodorovnej 

rovine 

Overenie rovnomernosť a priamočiarosť pohybu po 

prechode guľôčky z naklonenej na vodorovnú 

rovinu. 

Merať čas a dráhu, spracovať namerané hodnoty do 

tabuľky, vypočítať priemernú rýchlosť a vedieť ju graficky 

znázorniť ako funkciu dráhy. 

Meranie veľkosti tiažovej sily Určenie tiažovej sily silomerom na základe 

predĺženia pružiny. 

Navrhnúť metódu vhodnú na meranie, spôsob a postup 

merania; navrhnúť potrebné pomôcky (správny počet, 

veľkosť, …); pripraviť pomôcky na meranie; vhodným 

spôsobom zaznamenávať a vyhodnotiť namerané hodnoty; 

vypočítať veľkosť tiažového zrýchlenia a určiť veľkosť 

tiažovej sily;- vyjadriť sa k presnosti merania; vyhotoviť 

záznam o meraní; pracovať v skupine. 

Meranie veľkosti trecej sily Overenie trecej sily pri šmykovom trení v závislosti 

od kolmej tlakovej sily na podložku, veľkosti 

styčných plôch, materiálu plôch, rýchlosti pohybu 

telesa. 

Merať silu silomerom, určiť tiaž telesa, merať plochu 

telesa, určovať veľkosť trecej sily. 

Mechanické vlnenie Určovanie amplitúdy, okamžitej výchylky, 

frekvencie, rýchlosti , vlnovej dĺžky postupnej 

mechanickej vlny. Riešenie úloh 

Riešiť fyzikálne úlohy. 

Elektromagnetické vlnenie Určovanie amplitúdy, okamžitej výchylky, 

frekvencie, rýchlosti , vlnovej dĺžky 

elektromagnetickej vlny. Riešenie úloh 

Riešiť fyzikálne úlohy, určiť vlnovú dĺžku, amplitúdu vlny 

výpočtom a meraním pomocou osciloskopu. 

Vlnové vlastnosti svetla Optické zobrazovanie, riešenie úloh Opísať spôsoby merania vlnovej dĺžky svetla, riešiť úlohy 

pomocou zobrazovacích rovníc jednotlivých optických 

sústav. 
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Názov predmetu Seminár z fyziky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

 
Charakteristika predmetu: Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislosti 

medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom 

živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a preto aj úzku spoluprácu 

s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným 

vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry 

ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi 

jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch 

výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac 

príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané /najčastejšie experimentálne/ formy skúmania  fyzikálnych 

javov riešenie problémov. 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov - aktivitám, ktoré sú zamerané na 

činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú 

diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencii fyzikálne vzdelávanie 

poskytne žiakovi možnosť získania informácii o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom 

techniky, technológii a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty 

výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť 

slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

hodiny fyziky a voliteľné predmety obsahovo a tematicky blízke fyzike. Príprava žiakov na maturitnú 

skúšku z fyziky je riešená v samostatnom materiáli. 

Ciele predmetu:  

A. SVET 
Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi 

• považovať vedu ako aktivitu spolupráce 

B. KOMUNIKÁCIA 
Na konci kurzu by študent mal byť schopný vyjadrovať myšlienky, analyzovať výsledky pozorovania, 
kvalifikovane argumentovať pri vysvetľovaní  fyzikálnych javov: 

• použitím vhodného slovníka a jazyka 

• použitím grafov a tabuliek 

• použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 
C. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY  
Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

• vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,  
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• vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov 

• systém jednotiek SI 

8.2.1.4 . PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom 

• plánovať vhodný experiment 

8.2.1.5 E. SPRACOVANIE DÁT 

• Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

• transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, 
grafov, tabuliek 

• naznačovať závery založené na dátach 

• použiť poznatky na vysvetlenie záverov 
 

F . 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 meranie 
▪ vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania 
▪ používať vhodné nástroje a techniku na zber dát 
▪ spolupracovať v skupine 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov: 

a. 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 uplatniť jeho výsledky 

b. Komunikačná – tvoriť, prijať a spracovať informácie 

                           – vyhľadávať informácie 

                           – formulovať svoj názor a argumentovať 

                           –tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných 

                           – diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme     

c. Interpersonálna – akceptovať skupinové rozhodnutia 

                              – kooperovať v skupine 

d. Intrapersonálna – regulovať svoje správanie 

                              – vytvárať si vlastný hodnotový systém 
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Osnovy predmetu: SEMINÁR Z FYZIKY 

Tematický celok : SILA A POHYB 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Kinematika  Pohyb rovnomerný priamočiary, rovnomerne zrýchlený, 

voľný pád, pohyb rovnomerný po kružnici. 

Riešiť úlohy na výpočet fyzikálnych veličín opisujúcich 

príslušné  pohyby. 

Vysvetliť, ktorú z meniacich sa fyzikálnych veličín 

použijeme pri opise deja. 

Dynamika Newtonove zákony, skúmanie súvislosti medzi veľkosťou 

a smerom sily. V súvislosti s 3.Newtonovým zákonom 

nepoužívame pojmy akcia a reakcia. Znázorniť tiažovú silu 

pôsobiacu na teleso na naklonenej rovine. Merať treciu silu 

silomerom. 

Vedieť vysloviť Newtonove zákony ,  aplikovať vo 

fyzikálnych úlohách. Vedieť vysvetliť ako a prečo 

pomáha naklonená rovina v každodennej ľudskej praxi. 

 

 

Gravitačné pole Newtonov gravitačný zákon. Gravitačný potenciál 

a intenzita  gravitačného  poľa. 

Zvislý vrh nahor, vodorovný vrh, šikmý vrh. Keplerove 

zákony 

Vedieť vysvetliť súvislosti medzi tiažovou a gravitačnou 

silou. Riešiť úlohy na Newtonov gravitačný zákon 

a pohyby v gravitačnom poli 

Práca a energia Zobraziť a odmerať  vykonanú prácu v grafe závislosti sily 

od posunutia. Potenciálna a kinetická energia a ich 

vzájomné premeny. 

Vedieť rozlíšiť fyzikálnu prácu v tiažovom poli Zeme od 

„fyziologicky“ pociťovanej práce.  

Vysvetliť, ako súvisí práca v tiažovom poli Zeme s 

potenciálnou energiou telesa. 

Mechanika tuhého telesa Moment sily a statika telesa.  

Energia rotačného pohybu iba kvalitatívne. 

Chápať rozdiel medzi kinetickou energiou  posuvného 

pohybu (hmotný bod) a celkovou kinetickou energiou 

rotujúceho telesa. Vie používať veličiny opisujúce 

rotačný pohyb. 

 

Tematický celok : VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hydrostatika a hydrodynamika Ideálna kvapalina, Archimedov zákon, Pascalov zákon. 

Vysvetliť na praktických príkladoch dôsledky platnosti 

rovnice spojitosti. 

Odvodenie Bernoulliho rovnice ako špecifického príkladu 

zákona zachovania energie. 

Vysvetliť funkciu hydraulických zariadení. Vedieť 

odhadnúť hodnotu tlaku pod hladinou vody. Kvalitatívne 

poznať závislosť tlaku vzduchu od nadmorskej výšky. 

Vysvetliť správanie sa telesa v kvapaline v závislosti na 

jej hustote. 
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Použiť rovnicu spojitosti vo fyzikálnych úlohách. 

Základné poznatky molekulovej 

fyziky a termodynamiky 

Vnútorná energia a jej zmeny, teplo, tepelné kapacity 

a kalorimetrická rovnica. 

Mať predstavu o atómoch molekulách a ich pohybe. 

Použiť kalorimetrickú rovnicu vo fyzikálnych úlohách. 

Štruktúra a vlastnosti pevných, 

kvapalných a plynných látok 

Rozdelenie látok, deformácie, Hookeov zákon, teplotná 

rozťažnosť pevných látok. 

Povrchová vrstva kvapaliny, kapilárne javy. 

Izoprocesy s ideálnym plynom a termodynamické zákony. 

Mať predstavu o mriežke pri kryštalických látkach. 

Kvalitatívne poznať vzájomnú závislosť objemu, tlaku, 

teploty a množstva plynu v uzavretej nádobe. Použiť 

zákony pre ideálny plyn vo fyzikálnych úlohách. 

Pochopiť premenu tepla na prácu. Vedieť vysvetliť 

kapilárne javy prebiehajúce v prírode. Poznať využitie 

teplotnej objemovej rozťažnosti kvapalín/anomália vody/. 

 

Tematický celok : ELEKTRINA A MAGNETIZMUS 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Elektrický náboj a elektrické pole Vlastnosti náboja, zákon zachovania náboja, Vodič 

a izolant v elektrickom poli. Coulombov zákon. 

Vedieť porovnať elektrickú silu s gravitačnou a intenzitu 

elektrického poľa s elektrickým  potenciálom. 

Elektrický prúd v kovoch Merať jednosmerné elektrické napätie a elektrický prúd, 

Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu a pre uzavretý 

obvod. 

Používať voltmeter a ampérmeter. Vedieť prečítať  

fyzikálnu informáciu  zo schémy elektrického obvodu . 

Elektrický prúd v polovodičoch Vysvetliť,  ako prechádzajú elektricky nabité častice 

uzavretým elektrickým obvodom. Dióda a jej vlastnosti. 

Poznať súvislosť medzi elektrickým napätím, prúdom 

a pohybom nabitých častíc, diódový jav. 

Stacionárne magnetické pole Oerstedov pokus. Ampérovo pravidlo pravej ruky. 

Flemingovo pravidlo ľavej ruky. 

Poznať súvislosti medzi elektrickým prúdom 

a magnetickým poľom/kvalitatívne/.Poznať silové 

pôsobenie magnetického poľa. 

Nestacionárne magnetické pole Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie .Indukované 

napätie ako rýchlosť zmeny indukčného toku /kvalitatívne/. 

Opísať jav elektromagnetickej indukcie v rôznych 

podmienkach experimentu. 

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie 

.Indukované napätie ako rýchlosť zmeny indukčného toku 

/kvalitatívne/. Opísať jav elektromagnetickej indukcie 

v rôznych podmienkach experimentu 

Striedavý prúd Frekvencia, amplitúda prúdu a napätia, efektívna hodnota 

prúdu a napätia. Fázový posun medzi prúdom a napätím, 

výkon striedavého prúdu . Opísať funkciu generátora  ako 

príklad využitia javu elektromagnetickej indukcie 

v technike. 

Opísať funkciu transformátora. Princíp výroby a prenosu 

elektrickej energie. 

Používať pojmy pri riešení úloh. Aplikovať jav 

elektromagnetickej indukcie. 
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Tematický celok : PERIODICKÉ DEJE 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mechanické kmitanie Graficky znázorniť výchylku, amplitúdu, periódu 

kmitavého pohybu. Vysvetliť premeny energie 

mechanického oscilátora. 

Poznať príklady núteného kmitania 

Používať pojmy výchylka, amplitúda výchylky, perióda, 

frekvencia kmitavého pohybu. Vedieť uplatniť 

rezonančné javy v praxi. 

Vlnenie Rozlíšiť postupné priečne a pozdĺžne vlnenie, perióda, 

frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť vlnenia. Odvodiť 

rovnicu postupnej mechanickej vlny. 

Grafické modely priečneho a pozdĺžneho vlnenia. 

 

Používať pojmy: perióda, frekvencia, vlnová dĺžka, 

rýchlosť vlnenia a poznať ich vzájomný vzťah. 

 

 

Tematický celok : ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE A ČASTICE MIKROSVETA 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základy fyziky mikrosveta Mikroobjekty a možnosť ich skúmania. 

Fotón, energia fotónu, fotoelektrický jav a Einsteinova 

rovnica tohto javu. Historický vývoj modelov atómov. 

Historický vývoj laseru, jeho fyzikálny princíp a využitie. 

Vedieť vy svetliť fotoelektrický jav a premeny energie 

fotónu v Einsteinovej rovnici fotoelektrického javu. 

Postavenie experimentov a teórií vo fyzikálnom výskume. 

Poznať rôzne typy laserov a ich využitie. 

Prirodzená a umelá rádioaktivita Podstata žiarenia, ionizačné účinky, oslabenie žiarenia 

prechodom cez prostredia. 

Vysvetliť spoločné a rozdielne vlastnosti týchto žiarení. 

Poznať rádioaktivitu prostredia a zdroje pridanej 

rádioaktivity v minulosti a súčasnosti 

Zaujať stanovisko v súvislosti s rádioaktívnym žiarením. 

 Poznať spôsoby ochrany pred rádioaktívnym žiarením. 

Časticové zloženie jadier Zloženie jadra, jadrové sily, väzbová energia jadra. 

Podstata syntézy a štiepenia jadier, jadrový reaktor, 

význam v energetike. 

Posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne v porovnaní 

s inými zdrojmi elektrickej energie. 
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Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelávania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu ekonomika je poskytnúť študentom základnú orientáciu vo fungovaní ekonomického 

systému spoločnosti, prostredníctvom oboznámenia sa so základnými ekonomickými kategóriami, 

pojmami, procesmi, javmi, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote. 

Vyučovanie ekonomiky je zamerané nielen na získavanie ekonomických poznatkov, ale aj určitých 

zručností a postojov, ktoré sa týkajú ekonomického života spoločnosti i každodenného života občana 

v nej, aby získali praktické zručnosti spojené s využívaním ekonomických ukazovateľov a právnych 

noriem. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov: 

Obsah predmetu ekonomika je zameraný na oboznámenie sa s historickou podmienenosťou ekonomiky, 

so stručným vývojom ekonomického myslenia, na oboznámenie sa s typmi ekonomiky, s výrobnými 

faktormi. Študenti sa oboznámia so základnými formami podnikania, s úlohou peňazí v zmiešanej 

ekonomike, so základnými princípmi fungovania trhovej ekonomiky, s ekonomickými funkciami štátu, 

a so vzťahmi národného hospodárstva a svetovej ekonomiky. 

Osnovy sú koncipované tak, aby žiaci pochopili fungovanie reálnej ekonomiky na mikroekonomickej aj 

makroekonomickej úrovni. 

 

Zdroje predmetu ekonomika: 

- - Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, Ing. Jaromír Novák, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, 

PhD., prvé vydanie, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2008 

- Podnikateľské vzdelávanie, (kol. autorov). Nadácia F.A.Hayeka Bratislava, Združenie podnikateľov 

Slovenska, Bratislava, 2008 (vybrané lekcie) 

- Ekonómia pre učiteľov: 20 lekcií modernej ekonómie pre stredné školy (kol. autorov), Nadácia 

F.A.Hayeka Bratislava, 2006 (vybrané lekcie) 

- Podniková ekonomika pre 1.ročník študijného odboru obchodná akadémia, Darina Orbánová, Ľudmila 

Velichová, druhé prepracované vydanie, Bratislava, SPN, 2009 

- - Podniková ekonomika pre 2.ročník študijného odboru obchodná akadémia, Darina Orbánová, Ľudmila 

Velichová, druhé prepracované vydanie, Bratislava, SPN, 2009 

- Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, Ing. Jaromír Novák, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, 

PhD., prvé vydanie, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2008 

- Príprava na maturitu. Náuka o spoločnosti. Andrea Martinsá Vávrová, Bratislava 2, Priroda, s.r.o., 2009 

- www.nbs.sk, www.statistics.sk, www.ecb.int/ecb 

 

Vyhotovila: Mgr. Katarína Vozárová 

Dátum: 29.06.2016

http://www.nbs.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.ecb.int/ecb
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EKONOMIKA  - 4. ročník 

 

Tematický celok: : I. Historická podmienenosť ekonomiky 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Potreby a ich uspokojovanie 

 

 

 

 

 

Výrobný proces 

 

 

 

 

 

Ekonómia a ekonomika 

 

 

 

 

Vývoj ekonomického myslenia 

 

 

 

 

Potreby, statky, produkt, výrobok, služba, tovar. 

 

 

 

 

Výroba, výrobný proces, reprodukcia, deľba 

práce, produkt, výrobok, služba, tovar, spotreba. 

 

 

 

Podstata ekonómie a ekonomiky. 

 

 

 

 

Starovek, stredovek – scholastici, novovek – 

merkantilizmus, fyziokratizmus, klasická 

ekonómia, neoklasická ekonómia, Keynesovská 

makroekonomická teória. 

 

 

Poznať, charakterizovať a členiť základné ekonomické 

pojmy: potreby, statok. Schopnosť vysvetliť, z čoho 

pramení hodnota statkov. 

 

Jasne rozlišovať významy pojmov produkt, výrobok, 

služba, tovar, spotreba, výroba, výrobný proces, 

reprodukcia. Poznať a charakterizovať deľbu práce. 

 

Definovať pojmy ekonómia a ekonomika. Vedieť 

vysvetliť, prečo ľudia vlastne vždy konajú 

ekonomicky. 

 

Mať základný prehľad o vývoji ekonomického 

myslenia v jednotlivých historických etapách 

existencie ľudskej spoločnosti. Dokázať v základoch 

rozlíšiť názory najvýznamnejších ekonomických škôl. 

 

Typy ekonomík 

 

 

 

Národné hospodárstvo 

Základné ekonomické otázky: čo?, ako?, pre 

koho vyrábať? A ich riešenie. Typy ekonomík: 

tradičná, príkazová, trhová, zmiešaná. 

 

Národné hospodárstvo, odvetvia a sektory 

národného hospodárstva. 

Poznať a charakterizovať jednotlivé typy ekonomík 

z hľadiska ich prístupu k riešeniu základných 

ekonomických otázok. 

 

Vedieť charakterizovať NH a jeho štruktúru. 

Charakterizovať ekonomiku SR. 
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Tematický celok: :  II. Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Trh, subjekty trhu, typy trhov 

 

 

 

Trhový mechanizmus – ponuka 

a dopyt 

 

Proces tvorby dopytu a ponuky, 

krivky ponuky a dopytu. 

 

 

Trh a konkurencia, nedostatky 

trhového mechanizmu. 

Trh: základné funkcie a úlohy, typy. Subjekty 

trhu. 

 

 

Ponuka, dopyt, cena.  

 

 

Proces tvorby dopytu, proces tvorby ponuky, 

proces tvorby ceny. 

 

 

Trhová konkurencia. Nedostatky trhového 

mechanizmu: monopoly, verejné statky, 

externality. 

Poznať funkcie a úlohy trhu. Poznať a charakterizovať 

typy trhov a subjekty trhu. 

 

Schopnosť vysvetliť podstatu fungovania trhového 

mechanizmu. 

 

Rozumieť tomu, že trhy sú neustále v pohybe 

a rovnováha na nich závisí od zmien ponuky a dopytu 

v závislosti od ceny. 

 

Pochopiť význam konkurencie a poznať jej formy. 

Vedieť charakterizovať nedostatky a nedokonalosti 

trhu. 

 

Tematický celok: :   III.  Trh výrobných činiteľov 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výrobné faktory 

 

Trh práce – práca a pracovná 

sila, nezamestnanosť 

 

Podstata a formy mzdy 

 

 

 

Trh pôdy – pôda a pozemková 

renta 

Trh kapitálu – kapitál, úver, 

úrok, zisk, investície 

Práca, pôda, kapitál. 

 

Práca, pracovná sila, nezamestnanosť a jej 

formy: frikčná, štrukturálna, cyklická. 

 

Mzda a jej základné formy: časová a úkolová. 

Nominálna, reálna, minimálna, čistá, hrubá 

mzda. 

 

Pozemková renta, dopyt a ponuka. 

 

Kapitál a jeho formy: peňažný, fyzický. Úver, 

zisk, úrok, investície. 

Poznať význam pojmov práca, pôda, kapitál 

a dôchodky, ktoré plynú z ich využívania. 

 

Schopnosť vysvetliť, od čoho závisí dopyt aj ponuka 

práce ako výrobného faktora. 

 

Vedieť charakterizovať formy mzdy. 

 

Schopnosť vysvetliť, od čoho závisí dopyt a ponuka 

pôdy ako výrobného faktora. 

 

Schopnosť vysvetliť, od čoho závisí dopyt a ponuka 

kapitálu ako výrobného faktora. 
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Tematický celok: :  IV.  Organizácia a formy podnikania. 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Podnik a podnikanie 

 

 

 

 

 

 

Druhy a členenie podnikov 

 

 

Organizačno-právne formy  

podnikania 

Obchodný zákonník, podnik, podnikanie, 

obchodný register, obchodné meno, registrový 

súd, konanie podnikateľa, ekonomická 

samostatnosť a právna subjektivita podniku. 

 

Členenie podnikov podľa základných kritérií. 

 

Živnosti, obchodné spoločnosti,  

podniky s inou právnou formou. 

Vedieť definovať pojmy z obsahového štandardu 

podľa Obchodného zákonníka. 

 

 

 

 

Vedieť členenie podnikov podľa základných kritérií. 

 

Poznať výhody a nevýhody jednotlivých foriem 

podnikania. 
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Tematický celok: :  V.   Peniaze a bankový systém 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vznik, formy a funkcie peňazí, 

peňažné agregáty 

 

 

 

 

Inflácia, deflácia 

 

Banková sústava 

 

 

 

 

Finančné trhy – členenie, cenné 

papiere a burza 

Formy peňazí: tovarové, drahé kovy, papierové 

a súčasné formy peňazí. Funkcie peňazí. Peňažné 

agregáty. Mena euro.  

 

 

Inflácia a jej formy, deflácia. 

 

Banková sústava, finančné inštitúcie, NBS, ECB. 

 

 

 

Finančné trhy: peňažný, kapitálový, primárny, 

sekundárny, burza. 

Schopnosť charakterizovať podstatu a základné 

funkcie peňazí, ich vznik, vývoj a formy používané 

v súčasnosti. Rozumieť procesu zavádzania eura na 

Slovensku. 

 

Poznať vzťah peňazí, cien a inflácie. 

 

Mať prehľad o fungovaní  dvojstupňového bankového 

systému, poznať podstatu a formy elektronického 

bankovníctva. 

 

Poznať základné prvky a pojmy súvisiace s finančnými 

trhmi. 

 

Tematický celok: :  VI. Makroekonomické pojmy a vzťahy 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné makroekonomické 

ukazovatele 

 

 

 

 

 

Meranie hrubého domáceho 

produktu 

Výkonnosť národného hospodárstva. Hrubý 

domáci a národný produkt, čistý domáci a národný 

produkt, národný dôchodok, tempo ekonomického 

rastu, platobná bilancia. 

 

Produkčná metóda, výdavková metóda, 

dôchodková metóda. 

Rozumieť podstate základných makroekonomických 

ukazovateľov charakterizujúcich výkonnosť národného 

hospodárstva. 

 

 

Poznať metódy výpočtu HDP 
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Tematický celok: :  VII. Ekonomická úloha štátu a jeho hospodárska politika 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ekonomická úloha štátu 

v zmiešanej ekonomike, 

ekonomický rast a cyklus 

 

 

Ciele a nástroje hospodárskej 

politiky 

 

 

Monetárna politika štátu 

 

 

Fiškálna politika štátu, štátny 

rozpočet, štátny dlh 

 

 

Daňová sústava v SR 

Ekonomické úlohy štátu: efektívnosť, stabilita, 

rovnosť. Ekonomický cyklus: expanzia, vrchol, 

recesia, dno. 

 

Ciele a nástroje hospodárskej politiky. 

 

 

Reštriktívna a expanzívna monetárna politika. 

 

Štátny rozpočet, štátny dlh, reštriktívna 

a expanzívna fiškálna politika. 

 

Daň, predmet dane, subjekt dane, základ dane, 

sadzba dane, priame a nepriame dane, verejné 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie. 

Vedieť stručne charakterizovať úlohy štátu 

v zmiešanej ekonomike, vedieť vysvetliť cyklický 

vývoj ekonomiky. 

 

Rozumieť pojmu hospodárska politika a poznať jej 

základné nástroje. 

 

Schopnosť vysvetliť podstatu monetárnej politiky 

štátu. 

 

Schopnosť vysvetliť podstatu fiškálnej politiky štátu. 

 

 

Mať prehľad o daňovej sústave SR a rozumieť 

podstate daňových a odvodových povinností 

zamestnancov a podnikateľov. 

 

  



 

 249 

 

Tematický celok: :  VIII. Svetové hospodárstvo 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Medzinárodné ekonomické 

vzťahy 

 

 

 

Medzinárodný obchod 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné menové vzťahy 

 

 

 

 

 

Medzinárodná ekonomická 

integrácia 

 

 

Európska únia, SR a EÚ 

Svetové hospodárstvo, globalizácia, medzinárodné 

ekonomické vzťahy. 

 

 

Otvorená  a uzatvorená ekonomika, liberálna 

zahraničnoobchodná politika, protekcionistická 

zahraničnoobchodná politika a jej nástroje. 

 

Menový kurz, menový systém, medzinárodný 

menový systém, európsky menový systém 

 

 

 

Medzinárodná ekonomická integrácia na makro 

a mikro úrovni a ich formy. 

 

Vznik, ciele, zmluvy, vstupy členských krajín, 

inštitúcie EÚ. Členstvo SR v EÚ. 

Poznať pojmy svetové hospodárstvo, globalizácia, 

medzinárodné ekonomické vzťahy. 

 

Schopnosť vysvetliť rozdiel medzi liberálnou a 

protekcionistickou zahraničnoobchodnou politikou 

štátu.  

 

 

Vedieť stručne charakterizovať vývoj Európskeho 

menového systému od jeho vzniku až po jeho dnešnú 

podobu Európskej menovej únie. 

 

Rozumieť podstate medzinárodnej mikroekonomickej 

aj makroekonomickej integrácie. 

 

Vedieť charakterizovať EÚ ako integračné zoskupenie 

a rozumieť postaveniu SR v nej. 
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Názov predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu: 
  Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. 
Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných 
prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie 
a  demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo 
základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie 
kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, 
celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné 
poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. 
a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto 
vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, 
v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, 
rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 
spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  
 

 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  
Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných 

operácií s historickým časom, s historickým priestorom, s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi.  
Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri analýze 

školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov o minulosti, pri vyhľadávaní  
relevantných informácií, pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty, pri štruktúrovaní výsledkov, 
výstupov a potvrdení vybraného postupu. 
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Učebné osnovy vyučovacieho predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU 

Ročník: tretí 
 

Tematický celok: Pravek a fenomény starovekého a antického sveta 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pravek Antropogenéza, hominizácia, paleolit, neolit Žiaci: 

- vedia vysvetliť pojmy antropogenéza a hominizácia, 

charakterizovať jednotlivé vývojové stupne človeka a 

ich spôsob života. 

Vznik prvých civilizácií 

(Mezopotámia, Egypt) 

Teritoriálne štáty Mezopotámie, ich politický 

vývoj, zjednotenie Egypta, Stará, Stredná , Nová 

a Neskorá ríša 

Žiaci: 

- vedia vysvetliť pojem staroorientálna despocia a 

charakterizovať ríše v oblasti Mezopotámie a Egypta 

- pochopia civilizačný odkaz najstarších východných 

štátov a ich vplyv na európsku tradíciu 

Klasické obdobie gréckych dejín Aténska demokracia, ústava Žiaci: 

- vedia analyzovať oslavnú reč Perikla nad hrobmi padlých 

- vedia porovnať aténsku demokraciu s modernou 

Helenistické Grécko Alexander Veľký, Helenistické štáty Žiaci vedia charakterizovať Alexandrovu ríšu, helenistické 

štáty a ich kultúrny prínos. 

Rímska republika Magistrát, vnútorná politika expanzia- rozširovanie 

územia 

Žiaci vedia porovnať politický systém aténskej demokracie 

a rímskej republiky. 

Rímske cisárstvo Rané cisárstvo, adoptovaní cisári, neskoré cisárstvo Žiaci vedia rozlíšiť obdobie principátu a dominátu. 

Zánik Západorímskej ríše Veľké sťahovanie národov, zánik Západorímskej 

ríše 

Žiaci vedia určiť príčiny príchodu barbarských národov 

a rozpadu Západorímskej ríše. 

 

Tematický celok: Fenomény stredoveku 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Franská ríša Správa ríše, majordómovia, Karol Veľký, rozpad 

ríše 

Žiaci vedia uviesť okolnosti spolupráce medzi svetskou 

a cirkevnou mocou. 

Byzantská ríša Justinián, kresťanstvo- východná schizma, kríza 

a boj s Turkami 

Žiaci vysvetlia pojmy cézaropapizmus, ikonoklazmus, 

schizma. 

Arabská ríša Vznik islamu, kalifát, Arabská kultúra, križiacke 

výpravy 

Žiaci: 

- vystihnú spoločné a rozdielne znaky kresťanstva a islamu 
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- vysvetlia príčiny vojen medzi kresťanmi a moslimami 

- vysvetlia príčiny neúspechu križiackych výprav 

Dejiny stredovekého Francúzska Nástup Kapetovcov, Avignonské zajatie pápežov, 

storočná vojna 

Žiaci: 

- vedia opísať vznik štátu 

- uvedú príčiny napätia medzi svetskou a cirkevnou mocou 

- vysvetlia príčiny víťazstva Francúzov v storočnej vojne 

a jeho dôsledky pre ďalší vývoj Francúzska 

Dejiny stredovekého Anglicka Príchod Normanov, Viliam I. Dobyvateľ , 

upevňovanie kráľovskej moci, dynastia 

Plantagenetovcov, vojna dvoch ruží, nástup 

Tudorovcov 

Žiaci vysvetlia boj o centralizovaný štát, oslabenie 

kráľovskej moci, príčiny neúspechu v storočnej vojne 

a dôsledky krízy. 

Svätá Rímska ríša národa nemeckého Vznik ríše, boj o investitúru, voľba panovníkov, 

dynastia Luxemburgovcov a Habsburgovcov 

Žiaci: 

- vedia vysvetliť pojem Svätá Rímska ríša národa 

nemeckého 

- uvedú príčiny napätia medzi svetskou a cirkevnou mocou 

- vysvetlia úlohu zboru kurfirstov 

Stredoveká spoločnosť 

Vzdelanosť v stredoveku 

Stredoveké mestá 

Hierarchické usporiadanie spoločnosti, charakter 

spoločnosti 

Kresťanstvo- základ stredovekej vzdelanosti, 

univerzity 

Vznik stredovekých miest, mestá ako obchodné 

centrá 

Žiaci vedia vysvetliť postavenie šľachty, duchovných 

a poddaných, pojmy zákupné právo a agrárna revolúcia. 

- vysvetlia príčiny, prečo boli kláštory centrami 

vzdelanosti, vedia, čo bolo obsahom siedmych slobodných 

umení 

- odhalia príčiny vzniku univerzít a jednotlivých fakúlt 

- vysvetlia vzťahy medzi mestom a dedinou 

- vymenujú základné znaky kráľovského mesta 

- vysvetlia pojem privilégium a hanzovné mesto 

 

Tematický celok: Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príchod Slovanov a Samova ríša Prvé vlny Slovanov a ich usídľovanie, Samova ríša Žiaci: 
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- vymedzia pravlasť Slovanov 

- rozpoznajú ich migračné prúdy  

- charakterizujú slovansko-avarské spolužitie, 

- vyberú z Fredegarovej kroniky informácie o Samovej ríši 

Vznik Veľkej Moravy Nitrianske kniežatstvo- Pribina, ovládnutie Nitry 

Mojmírom a jeho vláda, Rastislav 

Žiaci: 

- opíšu život na slovanskom hradisku,  

- vysvetlia príčiny a dôsledky napätia medzi Mojmírom 

a Pribinom a okolnosti vzniku Veľkej Moravy 

- odhalia príčiny nástupu Rastislava 

Misia Konštantína a Metoda Príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu, 

Konštantín- filozof, Metod- právnik 

Žiaci: 

- charakterizujú život Konštantína a Metoda 

- opíšu ich pôsobenie na Veľkej Morave, 

- analyzujú list Rastislava Michalovi III. 

- na základe prameňov odhalia príčiny sporov o slovanskú 

liturgiu 

Mocenský rozmach Veľkej Moravy 

a jej pád 

Význam Veľkomoravskej ríše 

Vláda Rastislava a vnútorné boje na Veľkej 

Morave, výboje Svätopluka a rozpad Veľkej 

Moravy za panovania jeho synov 

Vonkajšie a vnútorné príčiny rozpadu Veľkej 

Moravy, jej historický význam pre súčasné dejiny 

Slovákov 

Žiaci: 

- opíšu územný rozmach Veľkej Moravy za vlády 

Rastislava 

- odhalia príčiny a dôsledky sporov medzi Rastislavom 

a Svätoplukom 

- opíšu Svätoplukove výboje 

- vysvetlia spory medzi jeho synmi a ich dôsledky 

- opíšu etnogenézu Slovákov 

- na základe historických prameňov vysvetlia odkaz 

Veľkej Moravy pre súčasnosť 
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Tematický celok: Uhorské kráľovstvo 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Začiatky Uhorského kráľovstva 

Organizácia štátu za vlády Arpádovcov 

Starí Maďari v Dunajskej kotline, christianizácia 

Maďarov 

Budovanie štátu za prvých Arpádovcov- Gejza, 

Štefan, Ladislav, Koloman, Belo III., hospodársky, 

sociálny a etnický vývoj v 11.-12. stor. 

Žiaci opíšu proces formovania Uhorského kráľovstva. 

-poznajú postupný proces začlenenia Slovenska do 

Uhorska 

- uvedú výhody a nevýhody mnohonárodnostného 

uhorského štátu 

-  opíšu život a sociálne rozdelenie obyvateľov 

Zápas Ondreja II. so šľachtou 

Tatársky vpád a feudálna anarchia 

Slovensko za vlády posledných Arpádovcov- zápas 

kráľov so Šľachtou- Ondrej II., Belo IV. 

Ohrozenie Uhorska Tatármi, konflikt s českým 

kráľom Přemyslom Otakarom II. A spojenectvo 

s Habsburgovcami, rast moci šľachty- Ondrej III., 

Ladislav  IV. Kumánsky 

Žiaci: 

- opíšu súperenie kráľa so šľachtou o moc, - zhodnotia 

význam Zlatej buly na základe analýzy jednotlivých 

článkov 

- uvedú dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska 

- opíšu vznik a úlohu stredovekých miest, - analyzujú 

mestské privilégiá 

-  na príkladoch stredoslovenských miest vysvetlia úlohu 

veľmožov, magnátov a poddaných 

Uhorsko za vlády Anjouovcov Boje o uhorský trón, nástup Anjouovcov- Karol 

Róbert a Ľudovít I. Veľký 

Žiaci: 

- zhodnotia boj o trón a novú dynastiu 

- popíšu reformy a politiku Karola Róberta 

- vysvetlia pojem uhorsko-poľská únia 

Žigmund Luxemburský na uhorskom 

tróne 

Vláda Žigmunda Luxemburského, boje o trón po 

smrti Albrechta Habsburského, Ján Hunyady, 

Ladislav V. 

Žiaci: 

- zhodnotia vládnutie Žigmunda Luxemburského 

- uvedú dôsledky husitských vpádov do Uhorska 

Vláda Mateja Korvína Vláda pevnej ruky Žiaci : 

- opíšu boje Mateja s bratríkmi, boje o české územia 

a Rakúsko 

- zhodnotia kultúrny vývoj Uhorska za Matejovej vlády 
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Jagellovci na uhorskom tróne Kráľ „Dobrze“- Vladislav II. Jagellovský, Dóžovo 

povstanie, počiatky nevoľníctva, rozvoj 

hospodárstva- Ľudovít II. 

Žiaci: 

- vedia zhodnotiť vládu Jagellovcov na uhorskom tróne 

- opíšu sedliacke povstanie a jeho dôsledky 

- na základe historických prameňov analyzujú postavenie 

nevoľníka 

- vysvetlia príčiny neúspechu kráľovských vojsk pri 

Moháči 

 

Tematický celok: Fenomény novovekého sveta 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Renesancia a humanizmus Znovuzrodenie antiky, nové myšlienkové hnutie, 

prírodné vedy a technika, renesančné divadlo 

Žiaci: 

- vysvetlia pojmy renesancia a humanizmus 

- na základe analýzy prameňov sa zoznámia s osobnosťami 

humanizmu a renesancie 

- uvedú pozitíva a negatíva slobodného šírenia myšlienok 

- zhodnotia význam kníhtlače pre človeka renesancie a 

súčasnosti 

Objavné plavby a ich dôsledky Príčiny zámorských plavieb, Portugalsko a cesta do 

Indie, dobývanie Ameriky, prvá plavba okolo sveta 

Žiaci: 

- zdôvodnia príčiny zámorských objavov 

- opíšu pomocou historickej mapy objavné plavby 

- vysvetlia hlavné dôvody výprav do Ameriky 

Nemecká reformácia, protireformácia Príčiny reformácie, nemecká sedliacka vojna, 

šmalkaldské vojny, augsburský náboženský mier, 

Rekatolizácia, Tridntský koncil, inkvizícia, honba 

na čarodejnice 

Žiaci: 

- vysvetlia príčinu vystúpenia Martina Luthera 

- analyzujú pramene o reformácii,  

- zdôvodnia vystúpenie sedliakov a príčiny ich porážky 

- opíšu vojny protestantov proti cisárovi 

- vysvetlia podstatu mieru ako kompromisu medzi 

katolíkmi a lutheránmi 

- vysvetlia rozhodnutia Tridentského koncilu 

- na základe písomných prameňov charakterizujú činnosť 

jezuitov 

- opíšu činnosť inkvizičných súdov 

- vysvetlia pojem honba na čarodejnice 
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Reformácia vo Švajčiarsku a v 

Anglicku 

Ulrich Zwingli a Ján Kalvín, učenie o predestinácii, 

vznik reformovanej cirkvi, Supremačný akt 

Žiaci: 

- vysvetlia podstatu Zwingliho a Kalvínovho učenia 

- vysvetlia, akým spôsobom si anglický kráľ upevnil moc 

- porovnajú švajčiarsku a anglickú reformáciu 

Tridsaťročná vojna Vyvrcholenie náboženských vojen, rozdelenie 

vojny na fázy, Vestfálsky mier 

Žiaci: 

- vysvetlia mocenské súperenie Habsburgovcov 

s francúzskymi kráľmi  

- pomocou historických prameňov analyzujú závery 

Vestfálskeho mieru 

Anglická revolúcia Stretnutie absolutizmu a parlamentarizmu, obdobie 

republiky, Cromwellova diktatúra, „slávna“ 

revolúcia 

Žiaci: 

- vytvoria porovnávaciu tabuľku základných znakov 

absolutizmu a parlamentarizmu 

- pochopia základné príčiny napätia medzi absolutistickým 

panovníkom a nastupujúcim meštianstvom 

- analyzujú Habeas corpus act a Bill of rights 

Absolutizmus vo Francúzsku Ľudovít XIV.- „kráľ slnko“, merkantilizmus, vojna 

o španielske dedičstvo 

Žiaci:  

- vysvetlia, prečo Ľudovít XIV. zaviedol absolutizmus 

- vysvetlia pojem merkantilizmus 

- zhodnotia príčiny neúspechu jeho veľmocenskej politiky 

Absolutizmus v Prusku Vznik Pruského kráľovstva, mocenská politika 

Fridricha I. a Fridricha II. 

Žiaci: 

- vedia presne pomenovať územia, ktoré ovládlo Prusko 

- vysvetlia, ako absolutizmus upevnil moc kráľov 

a osvietenstvo zmodernizovalo štát 

Absolutizmus v Rusku Nástup Petra I. Veľkého, reformy a modernizácia, 

Rusko- veľmoc severu 

Žiaci: 

- vysvetlia, akým spôsobom Peter I. prekonal zaostalosť 

Ruska 

- pochopia pojem osvietenský absolutizmus 

 

Tematický celok: Habsburská monarchia v novoveku 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zápas o Uhorsko Vývoj po moháčskej bitke, rozdelenie Uhorska, 

Bratislava ako hlavné mesto 

Žiaci: 

- uvedú politické, hospodárske a sociálne zmeny po 

nástupe Habsburgovcov na uhorský trón 

- uvedú, ktoré inštitúcie sa presťahovali do Bratislavy 
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Stavovské povstania Zápas Habsburgovcov a stavov, povstania Bočkaja, 

Betlena a Tőkőlyho, Vešelénoho sprisahanie a ich 

dôsledky 

Žiaci: 

- na jednom príklade uvedú príčiny a dôsledky 

protihabsburských povstaní 

- analýzou Satumarského mieru zhodnotia jeho význam 

pre uhorskú šľachtu a Habsburgovcov 

Zápas s Turkami Obsadzovanie Uhorska Turkami, Turci na 

Slovensku, pätnásťročná vojna, vojny s Turkami 

a oslobodenie Dolnej zeme 

Žiaci: 

- opíšu postup Turkov v Uhorsku a obsadzovanie južného 

Slovenska 

- uvedú dôsledky tureckej prítomnosti v Uhorsku 

- identifikujú dôležité medzníky vojen s Turkami 

Osvietenský absolutizmus Márie 

Terézie 

Pragmatická sankcia 

Vojny s Pruskom 

Reformy Márie Terézie a ich dôsledky 

Delenie Poľska 

 

Žiaci: 

- vysvetlia podstatu Pragmatickej sankcie 

- Vysvetlia príčiny vojen s Pruskom a ich dôsledky 

- Analyzujú reformy Márie Terézie a porovnajú ich 

s reformami ostatných osvietenských panovníkov 

- Analyzujú Tereziánsky urbár 

Ukážu na mape územné zmeny, ku ktorým došlo 

počas vlády Márie Terézie 

Reformy Jozefa II. Vláda Jozefa II. 

Jozefínske reformy 

 

Žiaci: 

− Porovnajú spôsob vlády Jozefa II. a Márie Terézie 

− Vysvetlia podstatu najdôležitejších reforiem 

− Vysvetlia princípy riešenia národnostnej 

a náboženskej otázky 

− Analyzujú text Patentu o zrušení nevoľníctva 

a vysvetlia ekonomický a sociálny dopad tejto 

reformy 

Formovanie moderného slovenského 

národa (1. a 2. etapa) 

 

Pojem „moderný slovenský národ“ 

Bernolákova kodifikácia 

Konfesionálna diferenciácia národného života 

Idea slovanskej vzájomnosti 

 

Žiaci: 

- vysvetlia okolnosti formovania moderného 

slovenského národa a jeho súvislosť s reformami 

Jozefa II. 

- vysvetlia ideu slovanskej vzájomnosti, svoje 

poznatky uplatnia pri analýze textu 
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Tematický celok: Zrod modernej doby a racionalizmus 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Americká revolúcia – Vznik USA Vývoj vzťahov medzi Veľkou Britániou 

a kolóniami 

Kontinentálne kongresy 

Vyhlásenie nezávislosti a ústava 

Žiaci : 

- opíšu vývoj vzťahov medzi Veľkou Britániou 

a kolóniami 

- vysvetlia príčiny narastajúceho napätia po 

sedemročnej vojne 

- opíšu priebeh bojov o nezávislosť 

- analyzujú text Vyhlásenia nezávislosti 

a Konfederačných článkov  

Francúzska revolúcia – príčiny, 1. a 2. 

etapa 

 

Príčiny nespokojnosti stavov 

Ústavodarné národné zhromaždenie 

Zákonodarné národné zhromaždenie 

 

 

 

Žiaci: 

- analyzujú príčiny revolúcie 

- opíšu priebeh zasadnutia generálnych stavov 

- opíšu útok na Bastilu 

- analyzujú text Deklarácie práv človeka a občana 

s dôrazom na myšlienky osvietenstva 

- opíšu zloženie Zákonodarného zhromaždenia 

Francúzska revolúcia – 

 3. a 4. etapa 

 

Konvent – jakobínska diktatúra 

Direktórium 

Žiaci: 

- analyzujú okolnosti vyhlásenia republiky 

- ukážu na mape postup vojsk protifrancúzskej 

koalície 

- charakterizujú jakobínsku diktatúru a analyzujú 

príčiny jej porážky 

- vysvetlia okolnosti Napoleonovho prevratu 

Napoleonské Francúzsko Konzulát 

Cisárstvo 

Napoleonove výboje 

Žiaci : 

- charakterizujú Napoleonovu vnútornú a zahraničnú 

politiku  

- ukážu na mape smer výbojov, najdôležitejšie bitky, 

analyzujú ich dôsledky 

- vysvetlia príčiny definitívnej Napoleonovej 

porážky 

Viedenský kongres Zmeny na mape Európy 

Svätá aliancia 

Žiaci: 
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- ukážu na mape územné zmeny dohodnuté na 

Viedenskom kongrese 

- vysvetlia postup mocností voči Francúzsku a jeho 

dôsledky 

- vysvetlia princípy Svätej aliancie – 

konzervativizmus, intervencionalizmus, 

medzinárodná bezpečnosť 

Myšlienkové smery 19. stor. Konzervativizmus 

Liberalizmus 

Nacionalizmus 

Socializmus 

Žiaci: 

- charakterizujú jednotivé myšlienkové smery 

a analyzujú ich uplatnenie v politických dejinách 

Európy 19.stor 

Zjednotenie Talianska Zjednocovacie hnutia a boje 

Vznik Talianskeho kráľovstva 

Žiaci:  

-ukážu na mape časti rozdrobeného Talianska 

- charakterizujú snahy o zjednotenie „zhora“ a „zdola“ 

- vysvetlia význam Savojskej dynastie, C. Cavoura 

a revolučných hnutí pri procese zjednocovania a opíšu 

tento proces 

- analyzujú problémy novovzniknutého štátu 

Zjednotenie Nemecka „Veľkonemecká“ a „malonemecká“ koncepcia 

zjednotenia 

Prusko-francúzska vojna 

Vznik Nemeckého cisárstva 

Žiaci: 

- analyzujú praktické uplatňovanie politiky „krvi 

a železa“ 

- vysvetlia základné princípy Bismarckovej 

vnútornej a zahraničnej politiky 

- opíšu priebeh dánskej a prusko-francúzskej vojny 

a ich dôsledky 

USA v 19. stor. Rozširovanie územia 

Sociálne a hospodárske pomery 

Vojna „Sever proti Juhu“ 

Rekonštrukcia Juhu 

Žiaci: 

- ukážu na mape rozširovanie územia USA 

- charakterizujú sociálne a hospodárske pomery 

- vysvetlia príčiny napätia medzi Severom a Juhom 

- opíšu priebeh a dôsledky občianskej vojny 

- analyzujú text Proklamácie o rovnoprávnosti 

- vysvetlia princípy a analyzujú problémy 

„rekonštrukcie Juhu“ 
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Tematický celok: Európska expanzia 1492-1914 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moderný kolonializmus Príčiny moderného kolonializmu 

Sociálny darwinizmus 

Rozdelenie koloniálnych sfér 

Žiaci: 

- analyzujú príčiny moderného kolonializmu 

- Vysvetlia teóriu sociálneho darwinizmus a jej 

vplyv na kolonizáciu 

- ukážu na mape kolónie jednotlivých veľmocí 

- charakterizujú závery Berlínskej konferencie 

Koloniálne konflikty Príčiny a ohniská konfliktov Žiaci: 

-ukážu na mape ohniská konfliktov 

- analyzujú najdôležitejšie koloniálne konflikty a ich 

dôsledky 
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Názov predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu: 

  Dejepis spolu s geografiou a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných 

predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje 

jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s 

historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej 

spoločnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti 

a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, 

regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je 

predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore 

a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej 

prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene 

súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom 

a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako 

dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií s historickým časom, s historickým priestorom, s historickými faktami, udalosťami, 

javmi a procesmi.  

Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch 

pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov o minulosti, 

pri vyhľadávaní  relevantných informácií, pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty, pri 

štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu. 
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Učebné osnovy vyučovacieho predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU 

 
Tematický celok: Moderný slovenský národ 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Formovanie moderného slovenského 

národa –  

3. etapa 

Evanjelické lýceum v Bratislave a národné hnutie 

Spoločnosť československá 

Hnutie Mladé Slovensko 

Maďarizácia 

Žiaci: 

- charakterizujú činnosť štúrovskej generácie na 

Evanjelickom lýceu 

- analyzujú politické, národné a sociálne ciele 

mladoslovákov 

- analyzujú Slovenský prestolný prosbopis ako pokus 

o zastavenie maďarizácie 

- opíšu kultúrne aktivity štúrovcov s dôrazom na 

kodifikáciu spisovnej slovenčiny 

Revolúcia 1848/49 v Uhorsku Marcové zákony 

Napätie vo vzťahoch s Viedňou – zimná výprava 

Detronizácia Habsburgovcov 

Porážka revolúcie 

Žiaci: 

- analyzujú text Marcových zákonov 

- vysvetlia ich dopad na štátoprávne usporiadanie 

monarchie 

- vysvetlia príčiny napätia vo vzťahoch s Viedňou 

- analyzujú príčiny porážky revolúcie a jej dôsledky 

Slováci v revolúcii 1848/49 Žiadosti slovenského národa 

Slovanský zjazd a austroslavizmus 

SNR  

Septembrové povstanie 

Vojenské výpravy 

Porážka revolúcie a jej dôsledky pre Slovákov 

Žiaci: 

- analyzujú text Žiadostí slovenského národa 

- vysvetlia podstatu austroslavizmu 

- opíšu priebeh septembrového povstania a bojov 

s Maďarmi 

- analyzujú dôsledky porážky revolúcie pre Slovákov 
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Slovensko za Bachovho abslolutizmu 

Pád absolutizmu a národná aktivita 

Slovákov 

Silvestrovské patenty 

Pád absolutizmu 

Memorandum národa slovenského 

Matica slovenská 

Žiaci: 

- na základe analýzy textu Silvestrovských patentov 

charakterizujú Bachov absolutizmus ako 

neoabsolutizmus 

- vysvetlia príčiny pádu absolutizmu 

- analyzujú Októbrový diplom a Februárovú ústavu 

- analyzujú text Memoranda národa slovenského 

- charakterizujú Maticu slovenskú ako celonárodnú 

kultúrnu inštitúciu 

- charakterizujú činnosť prvých slovenských 

gymnázií 

 

Tematický celok: Slováci v Rakúsko-Uhorsku 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rakúsko-maďarské štátoprávne 

vyrovnanie 

Postavenie Slovákov po vyrovnaní 

Nová ústava a rakúsko-uhorský dualizmus 

Národnostný zákon a maďarizácia 

Žiaci: 

- analyzujú novú ústavu a podstatu dualizmu 

- analyzujú text Národnostného zákona a jeho dopad 

na slovenský národný život 

Slovenské politické aktivity po 

vyrovnaní 

Stará škola slovenská 

Nová škola slovenská 

Slovenská národná strana 

Národnostný kongres 

Žiaci: 

- porovnajú program Starej a Novej školy slovenskej 

- vysvetlia okolnosti vzniku SNS ako prvej 

slovenskej politickej strany 

- vysvetlia príčiny a dôsledky konania 

Národnostného kongresu 



 

 264 

Vysťahovalectvo 

 

Príčiny vysťahovalectva 

Národné aktivity Slovákov v USA 

Žiaci: 

- analyzujú hospodárske a politické príčiny 

vysťahovalectva 

- charakterizujú činnosť Matice slovenskej 

v Amerike a Slovenskej ligy 

Slovenská politika na začiatku 20. 

storočia 

SNS a vznik nových politických strán a hnutí 

Aponyiho školské zákony 

Černovská tragédia 

Žiaci: 

- charakterizujú politické aktivity SNS na začiatku 20. 

stor. 

- vysvetlia okolnosti vzniku SĽS 

- charakterizujú hnutie tzv. hlasistov 

- vymenujú ďalšie politické strany a hnutia pôsobiace 

v tomto období na Slovensku 

- analyzujú Hodžovu „belvederskú politiku“ 

- charakterizujú Aponyiho školské zákony a ich 

dôsledky pre slovenské školstvo 

- vysvetlia príčiny a dôsledky Černovskej tragédie 

 

Tematický celok: Prvá svetová vojna 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príčiny vojny Vznik medzinárodných aliancií Príčiny nepokojov 

na Balkáne  

Mocenské ambície európskych štátov 

Žiaci: 

- opíšu okolnosti vzniku Dohody a Trojspolku 

- vysvetlia príčiny napätia na Balkáne 

- charakterizujú mocenské ambície európskych 

štátov 

Zámienka a vypuknutie vojny Sarajevský atentát 

Rakúsko-uhorské ultimátum 

Vypovedanie vojny 

Vznik prvých frontov 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a dôsledky atentátu na Františka 

Ferdinanda 

- vysvetlia okolnosti vypuknutia vojny 

- s použitím mapy opíšu vznik prvých frontov 

Rozšírenie vojny Vstup mimoeurópskych štátov do vojny 

Významné bitky 

Zákopová vojna a jej dôsledky 

Život obyvateľstva v zázemí 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a okolnosti vstupu 

mimoeurópskych štátov do vojny 

- s pomocou mapy opíšu priebeh najdôležitejších 

bitiek 
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- charakterizujú zákopovú vojnu 

- opíšu vplyv vojny na obyvateľstvo v zázemí 

Rusko a jeho postavenie vo vojne 

Ruské revolúcie 

Zaostalosť cárskeho Ruska  

Marcová revolúcia 

Novembrová revolúcia 

Brest-litovský mier 

Žiaci: 

- charakterizujú politické, sociálne a hospodárske 

pomery v Rusku 

- opíšu priebeh a dôsledky marcovej revolúcie 

- charakterizujú činnosť boľševikov  

- analyzujú príčiny úspechu novembrovej 

revolúcie, jej vplyv na vnútorné pomery 

a vývoj  vojnových udalostí 

Posledná etapa vojny Rozhodujúci prelom vojny a neúspech nemeckej 

ofenzívy 

Podpísanie prímeria 

Žiaci: 

- s pomocou mapy opíšu priebeh posledných bojov 

na jednotlivých frontoch 

- charakterizujú okolnosti podpísania prímeria 

- vysvetlia vplyv vedecko-technickej revolúcie na 

celkový priebeh vojny 

 

Tematický celok: Vznik ČSR 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko v čase Prvej svetovej vojny 

Aktivity amerických Slovákov 

Vplyv vojny na politický, národný, hospodársky 

a sociálny život Slovákov 

Clevelandská a Pitsburská dohoda 

Žiaci: 

- charakterizujú politický, národný,  

hospodársky a sociálny život Slovákov 

počas vojny 

- analyzujú a porovnajú texty Clevelendskej 

a Pitsburskej dohody 

 

Zahraničný a domáci odboj Vznik odboja 

Československá národná rada 

Československé légie 

Žiaci: 

- opíšu okolnosti vzniku ČSNR a jej ciele 

- charakterizujú činnosť a význam československých 

légií 

Vznik ČSR Aktivity Čechov a Slovákov v poslednom roku 

vojny 

Washingtonská deklarácia 

Žiaci: 

- opíšu aktivity Čechov a Slovákov v poslednom 

roku vojny 
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Vyhlásenie vzniku ČSR 

Deklarácia slovenského národa 

- analyzujú text Washingtonskej deklarácie 

- opíšu okolnosti vyhlásenia ČSR 

- analyzujú text Deklarácie slovenského národa 

a zhodnotia jej význam 

 

Tematický celok: Od vojny k vojne 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Parížska mierová konferencia - 

Versailleský systém 

Mierové návrhy veľmocí 

Mierové zmluvy  

Vznik Spoločnosti národov 

Žiaci: 

- analyzujú mierové návrhy veľmocí 

- ukážu na mape územné zmeny 

- charakterizujú jednotlivé mierové zmluvy 

- vysvetlia príčiny vzniku a ciele Spoločnosti 

národov 

Totalitný systém v sovietskom Rusku 

 

Občianska vojna 

Industrializácia, kolektivizácia 

Stalinova diktatúra 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a dôsledky občianskej vojny 

- charakterizujú proces industrializácie 

a kolektivizácie 

- analyzujú hospodárske problémy  

- charakterizujú Stalinov kult osobnosti a stalinskú 

diktatúru 

Taliansky fašizmus Hospodárske a sociálne pomery po skončení vojny 

Fašistická strana  

Musoliniho diktatúra 

Stavovský štát 

Žiaci: 

- vysvetlia vplyv hospodárskych a sociálnych 

pomerov v Taliansku na vznik fašistického 

totalitného systému 

- charakterizujú fašizmus ako ideológiu 

- charakterizujú činnosť Musoliniho fašistickej 

strany 

- opíšu „pochod na Rím“ a jeho dôsledky 

- vysvetlia pojem „aventínska opozícia“ 

- analyzujú Zákon o postavení predsedu vlády, 

Zákon na ochranu štátu a Lateránske dohody 

Nemecký nacizmus Weimarská republika 

„Tretia ríša“ 

Žiaci: 

- charakterizujú obdobie Weimerskej republiky 
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- opíšu Hitlerov nástup k moci 

- charakterizujú hitlerovu vnútornú a zahraničnú 

politiku 

- analyzujú text z knihy Mein Kampf a Norimberské 

zákony 

 

Tematický celok: Slovensko v ČSR 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovensko v ČSR Stanovenie hraníc 

Vzťahy s Maďarskom 

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 

 

Žiaci: 

- analyzujú problematiku určenia hraníc 

- analyzujú vzťahy s Maďarskom a pokusy o návrat 

Habsburgovcov 

- charakterizujú právomoci Ministerstva s plnou 

mocou pre správu Slovenska 

Politický systém Ústava 

Politický systém 

Politické strany 

Žiaci: 

- analyzujú hlavné body ústavy z roku 1920 

- zhodnotia politický systém medzivojnovej ČSR 

- porovnajú hlavné prúdy slovenskej politickej scény 

- analyzujú výhody a nevýhody spojenia s Čechmi, 

automomizmus a centralizmus 

Hospodárske, sociálne a národnostné 

pomery 

Vývoj hospodárstva 

Demografické a národnostné zloženie 

Žiaci: 

- opíšu hospodársky systém Slovenska 

v medzivojnovom období 

- charakterizujú národnostnú štruktúru obyvateľstva 

Konferencia v Mníchove a jej 

dôsledky 

Obsadenie Rakúska 

Riešenie nemeckej otázky 

Konferencia v Mníchove a jej dôsledky 

Žiaci:  

- analyzujú príčiny a dôsledky „mníchovského 

diktátu“ 

- analyzujú príčiny a dôsledky Viedenskej arbitráže 

Rozbitie ČSR Vznik autonómie 

Marcová kríza 

Rozbitie ČSR 

Žiaci:  

- vysvetlia príčiny vzniku slovenskej autonómie 

- analyzujú Žilinskú dohodu a Žilinský manifest 

- vysvetlia príčiny a dôsledky „marcovej krízy“ 

- Vznik SR a Protektorátu 
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Tematický celok: Druhá svetová vojna 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Začiatok vojny Útok na Poľsko 

Sovietsko-fínska vojna 

Útok na Dánsko a Nórsko 

Žiaci:  

- opíšu proces obsadzovania jednotlivých štátov 

- zhodnotia pozíciu porušovania ľudských 

a občianskych práv 

Útok na ZSSR Útok na Balkán 

Plán Barbarossa 

Nemecká okupácia ZSSR 

Žiaci:  

- opíšu ťažiskové medzníky útokov na Grécko, 

Juhosláviu a ZSSR 

- s pomocou mapy opíšu postup nemeckých vojsk na 

východ 

Vojna v Ázii Vstup USA do vojny 

Vojna v Pacifiku 

Atlantická charta 

Žiaci:  

- vysvetlia príčinu vstupu USA do vojny 

- s pomocou mapy opíšu najdôležitejšie boje 

v Pacifiku 

- analyzujú obsah Atlantickej charty 

Vojna v Afrike Boje v severnej Afrike 

Afrikakorps 

 

Žiaci: 

- s pomocou mapy opíšu priebeh bojov v severnej 

Afrike 

- analyzujú príčiny neúspechu nemeckých vojsk 

- vysvetlia význam stretnutia v Casablance 

Obrat vo vojne 

Vylodenie v Normandii 

Rozhodujúce bitky na východnom fronte – 

Stalingrad, Kursk 

Pád Talianska 

Teheránska a Jaltská konferencia 

Bitka o Austráliu 

Operácia Overlord 

Oslobodenie Francúzska a západnej Európy 

Žiaci: 

- zhodnotia prelomové bitky a porovnajú ich 

navzájom  

- zhodnotia závery Teheránskej a Jaltskej 

konferencie 

- analyzujú úspechy spojencov na západnom fronte 

Postup sovietskej armády Oslobodenie ZSSR a východnej Európy Žiaci: 

- zhodnotia úspechy sovietskej armády a na mape 

ukážu jej postup 

Kapitulácia Nemecka a Japonska Dobytie Berlína 

Kapitulácia Nemecka 

Posledné boje v Ázii 

Žiaci: 

-  s pomocou mapy opíšu víťazný postup 

spojeneckých vojsk v Európe 
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Kapitulácia Japonska 

Postupimská konferencia 

- opíšu okolnosti nemeckej kapitulácie 

- analyzujú závery Postupimskej konferencie 

-  s pomocou mapy opíšu posledné boje v Ázii 

a okolnosti japonskej kapitulácie 

 

Tematický celok: Slovenská republika 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Autoritatívny režim Vzťahy s Nemeckom 

Umiernení a radikáli 

Politický systém 

Žiaci: 

- charakterizujú Zmluvu o ochrannom pomere 

- opíšu postavenie HSĽS v štáte a jej vnútornú 

diferenciáciu 

- charakterizujú politický systém 

- vysvetlia „teóriu menšieho zla“ 

Národnostná otázka Národnostné menšiny 

Židovská otázka 

Žiaci: 

- charakterizujú postavenie národnostných menšín 

s dôrazom na židosvkú a českú otázku 

- analyzujú „židovský kódex“ 

- opíšu priebeh deportácií 

Hospodárske a sociálne  pomery Nemecký vplyv na hospodárstvo 

Sociálne pomery 

 

Žiaci: 

- charakterizujú rozvoj hospodárstva v súvislosti so 

zahraničnou politikou štátu 

- vysvetlia príčiny zvýšenia životnej úrovne 

obyvateľstva 

Zahraničný odboj Občiansky a komunistický zahraničný odboj 

Slováci na bojiskách 

Žiaci: 

- charakterizujú činnosť a ciele občianskeho 

a komunistického zahraničného odboja a vývoj ich 

vzájomných vzťahov 

- vysvetlia ciele Benešovej exilovej vlády 

- opíšu účasť Slovákov na bojiskách 

Domáci odboj Občiansky a komunistický domáci odboj 

Vianočná dohoda 

Žiaci: 

- porovnajú činnosť občianskeho a komunistického 

domáceho odboja 

- analyzujú Vianočnú dohodu 

Slovenské národné povstanie Plány, priebeh a dôsledky povstania Žiaci: 
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- analyzujú dva hlavné plány povstania 

- vysvetlia okolnosti vypuknutia SNP a opíšu jeho 

priebeh 

- vysvetlia príčiny porážky povstania a jeho 

dôsledky 

Oslobodenie Slovenska Postup Červenej armády Žiaci: 

- s pomocou mapy opíšu postup sovietskych vojsk cez 

naše územie 

 

Tematický celok: Obdobie studenej vojny 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Bipolárne rozdelenie sveta USA  

ZSSR 

Železná opona 

Trumanova doktrína 

Marshallov plán 

Žiaci: 

- porovnajú politické a hospodárske pomery 

v povojnových USA a ZSSR 

- vysvetlia príčiny bipolárneho rozdelenia sveta 

- vysvetlia pojem „železná opona“ 

- vysvetlia podstatu politiky containmentu 

Studená vojna Prejavy studenej vojny Žiaci: 

- vysvetlia pojem studená vojna a charakterizujú jej 

prejavy 

- s využitím mapy charakterizujú najvýznamnejšie 

konflikty 

Formovanie Východného bloku 

Destalinizácia 

Vytváranie organizačných štruktúr Východného 

bloku 

Sovietizácia 

Destalinizácia 

Žiaci: 

- opíšu proces formovania Východného bloku 

a vznik Informbyra, RVHP, Varšavskej zluvy 

- vysvetlia špecifické postavenie Juhoslávie v rámci 

Východného bloku 

- analyzujú proces destalinizácie a jeho dôsledky 

Západný blok Politické, hospodárske a sociálne pomery v USA 

Maccarthyzmus 

Vznik NATO 

Žiaci: 

- charakterizujú povojnové pomery v USA 

- vysvetlia princípy riešenia černošskej otázky 

- vysvetlia podstatu maccarthyzmu 

- vysvetlia príčiny vzniku NATO 

Európska integrácia Spoločný trh Žiaci: 
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ESUO, EHS, EURATOM, ES, EU - vysvetlia proces zjednocovania západnej Európy 

v ekonomickej oblasti 

Dekolonizácia Proces dekolonizácie Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a priebeh dekolonizácie 

- porovnajú rozdielny postup dekolonizácie 

francúzskych a britských kolónií 

Détente Nemecká Ostpolitik 

Americká politika détente 

Helsinská konferencia 

Vojna v Afganistane 

Žiaci: 

- vysvetlia pojem „politika détente“ 

- charakterizujú Brandtovu Ostpolitik a jej dôsledky 

- vysvetlia podstatu americkej triangulárnej 

diplomacie 

- vysvetlia význam zmlúv SALT 

- analyzujú závery Helsinskej konferencie 

- vysvetlia príčiny a dôsledky sovietskeho vpádu do 

Afganistanu 

Pád komunistických režimov Hviezdne vojny 

Poľská Solidarita 

Perestrojka 

Pád berlínskeho múru 

Rozklad Východného bloku 

Koniec studenej vojny 

Žiaci: 

- charakterizujú obdobie „hviezdnych vojen“ 

- vysvetlia význam poľskej Solidarity v boji proti 

komunistickej totalite 

- charakterizujú „perestrojku“ a jej vplyv na 

liberalizáciu V bloku 

- opíšu pád komunistických režimov v jednotlivých 

štátoch 

 

Tematický celok: Premeny Československa 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Povojnová ČSR Politika odčinenia Mníchova 

Košický vládny program 

Benešove dekréty 

 

Žiaci: 

- vysvetlia princípy „politiky odčinenia Mníchova“ 

- analyzujú Košický vládny program 

- vysvetlia význam Benešových dekrétov a príčiny 

ich kontroverznosti 

Voľby 1946 a ich dôsledky Voľby 1946 

Proces s Tisom 

Politická kríza na Slovensku 

Žiaci: 

- analyzujú priebeh a výsledky volieb 1946 

- vysvetlia podstatu komunistickej kampane proti DS 
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- vysvetlia príčiny a dôsledky politickej krízy na 

jeseň 1946 

Ferbuárový prevrat Februárový prevrat 

KSČ preberá moc 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a dôsledky februárového prevratu 

- charakterizujú činnosť Akčných výborov 

Gottwaldova éra Budovanie komunistického monopolu moci 

Politické procesy 

Industrializácia a kolektivizácia 

Biela légia 

Žiaci: 

- vysvetlia proces budovania komunistického 

monopolu moci 

- charakterizujú proces sovietizácie ČSR a priebeh 

politických procesov 

- vysvetlia proces kolektivizácie a industrializácie 

- charakterizujú činnosť Bielej légie 

Novotného éra 

Československá jar 1968 

Kríza režimu 

Ústava 1960 

Socializmus s ľudskou tvárou 

Intervencia vojsk Varšavskej zmluvy 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny krízy režimu 

- analyzujú ústavu z roku 1960 

- charakterizujú socializmus s ľudskou tvárou 

- analyzujú Akčný program 

- vysvetlia príčiny a dôsledky intervencie vojsk 

Varšavskej zmluvy 

Normalizácia Zmluva o dočasnom pobyte sovietskych vojsk 

v ČSSR 

Zákon o federácii 

Čistky 

Disidentské hnutie 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny a dôsledky normalizácie 

- charakterizujú disidentské hnutie 

- analyzujú Chartu 77 

Pád komunistického režimu Aktivizácia disidentského hnutia 

Prestavba v ČSSR 

„Nežná revolúcia“ 

Žiaci: 

- vysvetlia význam disidentských aktivít (sviečková 

manifestácia, samizdaty, petícia Niekoľko viet) 

- vysvetlia dôsledky prestavby na politický vývoj 

ČSSR 

- vysvetlia okolnosti a priebeh „nežnej revolúcie“ 

ČSFR Politická a ekonomická transformácia 

Vnútropolitické problémy 

Vyšegrádska trojka 

Žiaci: 

- opíšu proces ekonomickej a politickej 

transformácie ČSFR 

- vysvetlia najdôležitejšie vnútro- 

a zahraničnopolitické problémy štátu 
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Tematický celok: Vznik Slovenskej republiky 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vznik SR a jej začleňovanie do 

medzinárodných štruktúr 

Príčiny rozdelenia ČSFR 

Vnútropolitický vývoj 

Začleňovanie SR do medzinárodných štruktúr 

Žiaci: 

- vysvetlia príčiny rozdelenia ČSFR 

- charakterizujú vnútropolitický vývoj 

a začleňovanie SR do medzinárodných štruktúr 
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Názov predmetu Seminár z geografie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne 

ju hodnotí. 

Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany 

krajiny človekom. 

Spája a využíva poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z histórie, biológie, matematiky, fyziky, 

náuky o spoločnosti, umenia). 

Vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi 

informácií, s IKT  

Rozvíja čitateľskú gramotnosť a to čítanie nesúvislých textov.  

Význam geografie spočíva aj v tom, že žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení školy pri 

rozvoji regiónov, v ktorých žijú  a dokážu porovnávať vybraté regióny sveta medzi sebou, ako aj so 

slovenskou realitou. 

Predmet umožňuje v každom tematickom celku využívať tvorbu projektu a jeho prezentáciu. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

Študent bude vedieť používať správnu geografickú terminológiu a bude vedieť uplatniť geografické 

poznatky pri ďalšom vzdelávaní  na VŠ a diskutovať o možnostiach uplatnenia geografických informácií 

v každodennom živote. 

Študent bude vedieť vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe vedomostí. 

Študent bude vedieť pracovať s rôznymi typmi máp, geografickými informáciami a interpretovať údaje z 

rozsiahleho súboru vstupných faktografických dokumentov, schém a grafov.  

Zvládne riešiť problémové situácie vyžadujúce analýzu kartografického materiálu a používať informačné 

a komunikačné technológie pri tvorbe a prezentácií projektov z rôznych oblastí  a tém geografie. 

Bude vedieť racionálne zhodnotiť dosah ľudskej činnosti na životné prostredie a aktívne prispieva k jej 

ochrane.   

Študent bude mať prehľad o globálnych trendoch vývoja spoločnosti na Zemi a prehĺbi si orientáciu 

v dnešnom svete. Bude chápať a rešpektovať  odlišnosti medzi jednotlivými štátmi, národmi, kultúrami 

a náboženstvami.  

Bude vedieť oceniť krásu prírodných a kultúrnych pamiatok, naučí sa ich chrániť a vážiť. Dokáže navrhnúť 

možnosti rozvoja miestneho regiónu. 
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Osnovy predmetu:  Geografia, voliteľný predmet pre 4.ročník (dvojhodinová dotácia) 

 

1. Tematický celok:        Geografia v praxi. Kartografia     

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam GEG pre ľudskú 

spoločnosť. Obsah mapy 

a kartografické zobrazenia 

Praktické úlohy s mapou 

 

Objekt a predmet GEG v minulosti a súčasnosti. 
Význam pre človeka. 
 Prvky obsahu mapy, súradnice na mapách (g. dĺžka a 
šírka),  
 rozdelenie máp podľa rôznych kritérií zobrazovania – 
typy kartografických zobrazení(azimutálne, kužeľové, 
valcové, skreslenie na mape, miesto zobrazenia). 
 Generalizácia máp. Čítanie údajov z rôznych druhov 
máp, meranie vzdialenosti a plôch na mape, výpočtové 
úlohy s využitím mierky mapy, význam mierky. 

Vedieť rozlíšiť chápanie GEG v rôznych obdobiach vývoja. 
Uviesť konkrétne príklady, kedy nám pomáha pri riešení problémov v praxi 
Vedieť analyzovať obsah mapy, získavať údaje z rôznych tematických  máp 
a použiť ich pri riešení úloh. 
Orientovať sa na mape. Orientovať sa s mapou alebo plánom mesta 
v krajine.   
Určovať geografickú polohu významných miest sveta, Slovenska.  
Vedieť základné princípy tvorby máp a na základe mapových podkladov 
vedieť rozlišovať typy kartografických zobrazení  

a vhodnosť ich použitia. 
 Počítať vzdialenosti a plochy na mape pomocou mierky mapy. 
Čitateľská gramotnosť nesúvislých textov. Vedieť využiť programy Google 
Earth, Editor map vo vyučovaní geografie 

 

2. Tematický celok:          Pohyby Zeme 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dôsledky pohybov Zeme na 

ľudskú spoločnosť. 

Praktické úlohy 

 

Obeh Zeme – ročné obdobia a ich dĺžka, teplotné 

pomery 

Rotácia Zeme a časové pásma, miestny čas, 

dátumová hranica,  

dĺžka dňa a noci.  

Polárne dni a noci 

Miestny čas 

Vedieť vysvetliť a názorne zakresliť obeh Zeme.  

Vedieť popísať rotáciu Zeme a uviesť základné číselné údaje  súvisiace 

s jej pohybmi.  
Vysvetliť súvislosť medzi uhlovou rýchlosťou rotácie Zeme a časovými 

pásmami. 

Vedieť vysvetliť príčiny pohybov Zeme a ich dôsledky na život ľudí 

a charakter klímy. Analyzovať a zhodnotiť dôsledky nerovnomernej 

rýchlosti obehu Zeme okolo Slnka. 

Vedieť vypočítať miestny i pásmový čas jednotlivých lokalít sveta  

Vedieť odvodiť dĺžku polárneho dňa na rôznych miestach. 

Vedieť zdôvodniť zmeny v spôsobe  života obyvateľov jednotlivých 

regiónov vzhľadom na pohyby Zeme. 
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3. Tematický celok:         Fyzickogeografické regióny sveta. 

( Komplexná fyzická geografia s aplikáciou na regióny sveta a  Slovenskú republiku) 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné poznatky a deje 

s uplatnením a ukážkami vo 

svete a na Slovensku: 

-litosféra, endogénne, 

exogénne procesy 

a formy  georeliéfu 

-  klimatotvorné činitele a 

atmosférické procesy, 

podnebné pásma  

 - hydrosféra - svetový 

oceán, vodstvo súše  

- pedosféra - pôdne typy 

sveta  

-  biosféra, bioklimatické 

pásma a zóny Zeme, 

vegetačné stupne. 

Komplexná  FG 

charakteristika regiónov 

sveta 

 

Základné teoretické pojmy jednotlivých častí FG 

aplikované na výskyt v Slovenskej republike a vo 

svete : litosférické dosky  

a ich pohyb, magmatizmus, zemetrasenie, veterné, 

gravitačné, krasové, kryogénne, vodou, 

organizmami podmienené procesy a formy 

georeliefu 

Cirkulácia vzduchu v atmosfére. 

Vzduchové hmoty, cyklóna a anticyklóna - 

TV,TN. 

Ekvatoriálne, subekvatoriálne, tropické, 

subtropické, mierne, subarktické, arktické pásmo 

(teploty, zrážky, vietor, extrémy).  

Podnebné oblasti Slovenska. 

Skleníkový efekt, ozónová diera, globálne 

otepľovanie, tropické cyklóny 

Praktické úlohy- synoptické mapy 

a klimatodiagramy 

Využitie vlastností svetového oceánu. Vodstvo na 

súši – jazerá, podpovrchová voda, ľadovce, rieky 

na Zemi a na Slovensku. 
Znečistenie vodných zdrojov, nedostatok pitnej vody, 
povodne, 

Vlny – tsunami  

Pôdotvorné činitele, pôdne typy, pôdny profil, 

úrodnosť, zonálnosť a azonálnosť.  

Devastácia a degradácia pôdy, dezertifikácia. 
Bioklimatické pásma - dažďový les, savana, púšť, 
subtropická vegetácia, macchia, step, lesy mierneho 
pásma, tajga, tundra, polárna púšť. 
Fyzickogeografické komplexy 

Výrub lesov, znižovanie biodiverzity prírody. 

 

Vedieť vysvetliť pohyby litosférických dosiek a zdôvodniť ich príčiny 

a dôsledky. 

Vedieť vysvetliť geologický vývoj územia jednotlivých regiónov, SR 

a odvodiť výskyt nerastných surovín. 

Pomocou obrázkov vedieť zaradiť georeliéf do typu a popísať jeho 

vývoj. 

Nájsť príklady jednotlivých foriem a tvarov reliéfu na Slovensku a vo 

svete na internete. 

Poznať a lokalizovať na mape geomorfologické celky Slovenska. 

Vedieť charakterizovať vývoj reliéfu v jednotlivých oblastiach sveta. 

Vedieť vysvetliť princíp a dôsledky všeobecnej cirkulácie atmosféry 

na krajinnú sféru Zeme a znázorniť jednoduchým nákresom. 

Odvodiť ich vplyv na poveternostnú situáciu Slovenska,  

krajín Európy a jednotlivých svetadielov.  

Vedieť využiť klimatické diagramy pri charakteristike klimatických 

pásiem. Na tematických mapách vedieť odlíšiť  

klimatické pásma a oblasti.  

Vedieť porovnať klimatickogeogr. charakteristiku vybraných 

regiónov. 

Na základe štatistických podkladov vedieť vytvoriť klimatický 

diagram 

Vedieť lokalizovať a charakterizovať  

podnebné oblasti Slovenska a vedieť čítať jednoduchú synoptickú 

mapu. 

Vedieť odôvodniť nepriaznivé klimatické zmeny spôsobené činnosťou 

človeka  

Vedieť zistiť oblasti postihnuté katastrofickými udalosťami, spôsoby 

ochrany a možnosti pomoci 

Sledovať výskyt prírodných prvkov a javov na Slovensku a možnosti 

ochrany človeka pred nimi.  
Vedieť vysvetliť obeh vody na Zemi a zjednodušene ho graficky znázorniť. 
Vedieť vysvetliť rozdiely v rozložení teplôt a slanosti morskej vody.  
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Vertikálna zonálnosť pôd a rastlinstva, živočíšne 

spoločenstvá  

 

Kontinenty, svetadiely, oblasti,  resp. štáty sveta 

(USA, Čína, Japonsko, Brazília, štáty Európy) 

Vedieť popísať dynamiku pohybov morskej vody a vplyv na pobrežné 

oblasti. 

Vedieť prepojiť vznik podpovrchovej vody s geologickými 

podmienkami. 

Vedieť vysvetliť príčiny nedostatku pitnej a úžitkovej vody vo svete. 

Vedieť využiť grafy režimu odtoku riek pri ich charakteristike. Vedieť 

vysvetliť prepojenie podnebných, pôdnych a vegetačných pásiem, ako 

aj príčiny vertikálneho a horizontálneho členenia pôdy a biosféry.  

Vedieť začleniť rastliny a živočíchy z obrazového materiálu do  

bioklimatických pásiem. Porovnať vegetačné stupne Slovenska so 

svetovými pohoriami. 

Vedieť vyčleniť FG regióny podľa zvoleného kritéria a porovnať ich. 

Vedieť vysvetliť vzťahy medzi krajinnými prvkami v jednotlivých 

regiónoch sveta a Slovenska.  

Posúdiť závažné environmentálne problémy vo svete 

 

4. Tematický celok:           Humánnogeografické regióny sveta  

(Komplexná humánna geografia s aplikáciou na  regióny sveta a Slovenskú republiku) 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obyvateľstvo  -

rozmiestnenie, dynamika, 

jeho štruktúra. 

Urbanizácia a sídla. 

Charakteristika 

hospodárstva - 

primárny sektor sekundárny, 

terciálny  sektor  

Špecifiká terciálneho 

sektora  

Slovenska   

Humánnogeografické 

regióny sveta  

Faktory rozmiestnenia 
obyvateľstva  
Natalita, mortalita, prirodzený pohyb obyvateľstva- 
populačná explózia 
- populačná explózia, migrácia obyvateľstva  
Štruktúra podľa veku, pohlavia, jazykov, religiozity. 

Veková pyramída  

Sídlo – vidiecke, mestské, osídlenie, aglomerácia, 

konurbácia, megalopolis  

Proces urbanizácie a súčasné  

tendencie vo svet 

Odvetvia priemyselnej a 

poľnohospodárskej výroby, ich  

postavenie v hospodárstve štátov  

sveta a Slovenska  

 Doprava, cestovný ruch Slovenska -  

Vedieť pracovať s aktuálnymi štatistickými, neverbálnymi materiálmi a  
informáciami z médií a porovnať Slovensko a štáty Európy v jednotlivých 
ukazovateľoch obyvateľstva. Porovnať zaľudnenie rôznych oblastí sveta a 
vymedziť príčiny značných rozdielov . 

Vysvetliť príčiny a dôvody migrácie obyvateľstva v  

niektorých regiónoch a vplyv na život obyvateľstva 

 Vedieť vytvoriť vekovú pyramídu vybraného štátu sveta a porovnať 

so Slovenskom.  

Vedieť nájsť a vysvetliť príčiny národnostných alebo náboženských 

konfliktov na svete. 
Porovnať a vysvetliť príčiny rozdielnej urbanizácie regiónov. druhy sídiel 
v rôznych častiach sveta (vidieckych, mestských, podľa veľkosti)  

Na príkladoch uviesť rozdelenie  sídiel podľa ich funkcie na Zemi 

a Slovensku Zhodnotiť tendencie urbanizácie Slovenska v najbližších 

rokoch a porovnať s krajinami EÚ. 
Vedieť lokalizovať a charakterizovať hlavné priemyselné a 
poľnohospodárske produkčné oblasti sveta a Slovenska. 
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jeho lokality a sveta 

HG regióny podľa kritérií: štátoprávne 

usporiadanie, urbanizácia, kultúra,  

ekonomické zoskupenia, hospodárska  

úroveň, cestovný ruch - kontinenty, svetadiely, 

oblasti, vybrané štáty  

 

Vedieť zhodnotiť vplyv lokalizačných činiteľov na rozmiestnenie 

ekonomických činností v jednotlivých regiónoch. 
Vedieť charakterizovať a porovnávať rozdielne dopravné systémy sveta.  
Vedieť odvodiť najperspektívnejšie oblasti CR v budúcnosti a ich vplyv na 
krajinu a domácich obyvateľov 
Vedieť lokalizovať a navzájom porovnávať oblasti cestovného ruchu 
v nádväznosti na hospodársku úroveň regiónov. 
Vedieť zhodnotiť úroveň dopravného systému úroveň CR Slovenska 
a navrhnúť podľa mapy nové dopravné ťahy. 
Vedieť navrhnúť trasu exkurzie s vybraným zameraním 
a tieto informácie vedieť prezentovať.    
Vedieť vyčleniť humánnogeografické regióny sveta podľa vybraných kritérií    
a porovnať ich podľa tohto kritéria  - na základe údajov z rôznych zdrojov 
a tieto informácie vedieť prezentovať.    
Vysvetliť príčiny hospodárskych a sociálnych rozdielov jednotlivých 
regiónov. 

Vedieť zaradiť štáty do medzinárodných integračných zoskupení a 

posúdiť význam ich existencie 
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5. Tematický celok:          Prezentácia seminárnych prác a projektov 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Obhajoba projektov, 

seminárnych prác 

Vybrané témy z regionálnej geografie. Vedieť uplatniť získané teoretické vedomosti a praktické úlohy na  

vytvorenie a prezentáciu vlastnej práce 

Vedieť vytvoriť prezentáciu s aktualizáciou údajov vybraných 

regiónov. 

Vedieť využiť pri hľadaní aktuálnych štatistických údajov internetové 

zdroje 

Vedieť správne interpretovať získané poznatky a používať vedomosti 

na analýzu a hodnotenie prezentovaných regiónov. 

 

Prezentácie a obhajoba prác budú začlenené počas roka k aktuálnej problematike pri preberanom učive 
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Názov predmetu Seminár z občianskej náuky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v 

Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 
 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Predmet Občianska náuka 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. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov:  

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

• sociálnych a personálnych, 

• spoločenských a občianskych, 

• iniciatívnosť a podnikavosť, 

• schopnosť naučiť sa učiť. 

• schopnosť poznať a v praxi realizovať občianske práva a slobody 

• formovanie právneho a občianskeho vedomia 

• schopnosť vnímať politické dianie v spoločnosti 

• schopnosť dodržiavať zásady psychohygieny v živote mladej generácie 

• schopnosť formulovať vlastné postoje, ktoré sa týkajú života spoločnosti v súčasnosti 

• naučiť žiakov vedieť porovnávať svoje názory s myšlienkovými koncepciami významných 

predstaviteľov filozofického myslenia 

Vedie žiaka k: 

• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

• orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec každodenného života, 

• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu 

základných princípov demokracie a tolerancie, 

• vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

• rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 
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• osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 

podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 

situáciách na trhu, 

• získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, ktoré 

mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom 

• zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, 

• prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony 

jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo 

a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami, 

• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, 

názorov a postojov, 

• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 

 

Obsah – témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, 

práva, ekonómie, sveta práce a filozofie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a 

spoločnosťou. 

Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. Jednotlivé prierezové témy 

umožňujú využívať medzipredmetové vzťahy, najmä s cieľom rozvíjať u žiakov poznatky z dejepisu, 

politickej geografie, medzinárodnej integrácie a vzájomnej spolupráce.
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Osnovy predmetu : Seminár z občianskej náuka 

Tematický celok: 1. Teória tvorby záverečných prác 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Základné zásady tvorenia seminárnych prác a  prezentácie v PPT Žiak  

dokáže uviesť základné kroky pri tvorbe prezentácie 

 

dokáže vytvoriť prezentáciu  

 

má prezentačné zručnosti 

 

vie využívať rôzne metódy a formy prezentácie  

 

pozná základy komunikácie s publikom 

  

Základné zásady tvorenia seminárnych prác a prezentácie v PPT 

Teória prezentácie a výber témy 

Teória prezentácie a výber témy 

Powerpoint prezentácia, komunikácia, brainstorming, prezentácia, 

verbálna a neverbálna komunikácia, seminárna práca,  

 

Tematický celok: 2. Vybrané problémy psychológie 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Problém IQ a EQ z pohľadu teórie D. Golemana žiak vie uviesť ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, seba a druhých 

ľudí a čo vplýva na jeho 

vnímanie a poznávanie. 

 

Vysvetlí, prečo a ako sa ľudia odlišujú vo svojich prejavoch správania. 

 

Významné teórie osobnosti v porovnaní (Freud, Jung, Eysenck a 

Cattell) 

Kognitívne procesy a vplyv nových digitálnych médií 

Duševné zdravie v kontexte súčasnej spoločnosti – stres a depresia 

Psychológia a psychoterapia na ceste k duševnému zdraviu 
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psychológia, psychika,  

 

predmet psychológie,  

 

psychologické smery 

 

osobnosť, vývin osobnosti,  

 

typológie osobnosti,  

schopnosti,  

 

dynamika osobnosti,  

reč tela 

 

psychické stavy, psychické procesy,  

vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, učenie, emócie, myšlienkové 

operácie, 

 

inteligencia, IQ a EQ 

Porovná rôzne psychologické metódy , pozná a charakterizuje jednotlivé 

psychologické smery. 

 

Identifikuje rôzne faktory dynamiky osobnosti a reč tela. 

 

Využíva získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, voľbe 

profesijnej orientácie. 

 

Vie uviesť rôzne typológie osobnosti a následne ich využiť pri charakteristike 

samého seba.  

 

Dokáže porovnať rôzne psychické procesy a stavy, analyzovať  ich základné 

aspekty a prejavy.  

 

Tematický celok: 3. Vybrané problémy sociológie 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Sociologické teórie E. Durkheima a M. Webera v zrkadle aktuálnych 

spoločenských problémov 

Žiak uplatňuje spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a 

neformálnych vzťahoch. 

 

Na príkladoch vie uviesť, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky a 

nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín. 

 

Vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch rodín, dokáže porovnať kultúrne rozdiely 

v rôznych typoch rodín 

Vie obhájiť význam socializácie a individuácie jednotlivca. 

 

Sociálne vzťahy a procesy v postmodernej spoločnosti 

Sociálna stratifikácia – problém narastajúcej nerovnosti. 

Sociálne skupiny a davové správanie 

 Sociálne patologické javy v subkultúrach a kontrakultúrach 

Zmeny sociálneho statusu a soc. roly v našej spoločnosti 
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Sociológia, predmet, hľadiská,  

metódy výskumu,  

dejiny a súčasnosť sociológie 

Kultúra, rozdelenie kultúr, sociokultúrny systém, subkultúra, 

kontrakultúra 

socializácia /proces, funkcie a ciele/,  

resocializácia 

Sociálna stratifikácia, soc. rola, soc. status,  

stratifikačný systém, deviácia,  

konformizmus, sociálna kontrola, sociálna zmena 

Rodina, podoby rodín, manželstvo, 

konformizmus, sociálna kontrola, sociálna zmena 

Rodina, podoby rodín, manželstvo 

 

Objasní podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popíše možné 

dopady sociálno-patologického správania na jedinca a spoločnosť. 

 

 

Vie nájsť príčiny nerovnosti v spoločnosti a dokáže ich zasadiť do širšieho 

kontextu pomocou kategórií sociálny status a sociálna rola 

 

 

Dokáže objasniť fungovanie sociálnych skupín vo svojom okolí.  

 

Pozná príčiny konformizmu a vie nájsť riešenia. 

 

Tematický celok: 4. Vybrané problémy práva 

Obsahový štandard - Téma Obsahový štandard 

Slovensko ako právny štát – aktuálna situácia  -  

Žiak vysvetlí rozdielnosť medzi morálnymi a právnymi normami. 

Charakterizuje právny systém v SR a dokáže ho porovnať s právnymi systémami 

oných krajín. 

Uvedie, ktoré štátne orgány vydávajú právne predpisy, aj ako a kde sú 

zverejňované. 

Rozlišuje zmysel a význam trestného, občianskeho a rodinného práva. 

Pozná základné ľudské práva a slobody, vie ich aplikovať na konkrétne situácie zo 

života. Vie odhaliť porušovanie ľudských práv vo svojom okolí. 

Priestupok a priestupkové konanie, právomoci obecnej polície 

Problematika korupcie v SR z pohľadu trestného práva 

Občianske právo – vlastnícke, záväzkové v kontexte práv 

spotrebiteľa 

Liberalizácia pracovného práva a Zákonník práce 

Ochrana rodiny v slovenskom rodinnom práve 

Ľudské práva – aktuálna problematika 
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Právo, právne normy, právny systém 

 

Ústava, ústavnosť, štruktúra ústavy, Ústava SR 

Ľudské práva, dokumenty, generácie ľudských práv, historický 

kontext ochrany ľudských práv, organizácie na ochranu ľudských 

práv 

Občianske právo, dedičské právo, rodinné právo, vlastnícke právo, 

záväzkové právo,  

Občianske súdne konanie,  

právna subjektivita, právnická a fyzická osoba 

Rodinné právo, vznik a zánik manželstva, náhradná rodičovská 

výchova,   

Pracovné právo, pracovný pomer, pracovná zmluva,  

Trestné právo, trestný čin, priestupok, deliktuálna spôsobilosť, 

trestné konanie, väzba, tresty,  

 

 

 

 

Vie uviesť podmienky vzniku manželstva. 

Orientuje sa v občianskom súdnom konaní. 

 

Odôvodní účel sankcií pri porušení právnych noriem. 

 

Rozlišuje náplň činnosti orgánov právnej ochrany, uvedie príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môžu občania na nich obrátiť. 

 

Vie uviesť nevyhnutné zložky pracovnej zmluvy, dokáže vyhľadať v Zákonníku 

práce základné charakteristiky pracovného pomeru, povinnosti a práva 

zamestnanca resp. zamestnávateľa  

 

Tematický celok: 5. Vybrané problémy politológie 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Význam štátu, národných štátov v 21. storočí, idea jednotného 

Euroštátu. 

Žiak rozlišuje a porovnáva historické a súčasné typy štátov (formy vlády). 

Pozná, akú funkciu plní v štáte ústava a ktoré oblasti upravuje. 

Vysvetlí, prečo je štátna moc v SR rozdelená na tri nezávislé zložky, rozlišuje a 

porovnáva funkcie a úlohy 

orgánov štátnej moci SR. 

Charakterizuje podstatu demokracie, odlišuje ju od nedemokratických foriem 

riadenia. 

Demokratické a nedemokratické štáty v 21. storočí  

Európska únia ako superštát? – analýza fungovania jednotlivých 

inštitúcií EÚ. 

Výkonná moc a jej varianty 

Súdna moc v SR – aktuálne problémy 

Zákonodarná moc v SR – aktuálne problémy 

Voľby a volebné systémy Objasní podstatu a význam politického pluralizmu pre život v štáte. 

 Možnosti priamej demokracie 

Analýza aktuálneho politické diania v SR a vo svete 
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Politológia, politika, história politológie 

Štát, znaky štátu, zvrchovanosť štátu,  

funkcie štátu, formy štátu 

 

Demokracia, priama demokracia, nepriama demokracia, referendum 

 

Voľby, volebné právo, prezidentské, parlamentné, komunálne voľby, 

pomerný a väčšinový systém 

 

Zákonodarná moc, parlament,  

výkonná moc, prezident, vláda, ministerstvo,  

súdna moc, sústava súdov,  

Politická ideológia, politické subjekty, politické strany, politický 

pluralizmus,  

Verejná správa, samospráva, obec, VÚC, starosta, obecný úrad 

Charakterizuje podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb, 

rozlišuje spôsoby volieb. 

 

Vie vymenovať jednotlivé zložky politického systému a pozná ich úlohu. 

 

Uvedie príklady, ako môže občan ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v štáte. 

 

Pozná okruhy problémov, s ktorými sa môže občan obrátiť na jednotlivé štátne 

inštitúcie, zvláda komunikáciu v styku s úradmi. 

 

Pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva, vie vysvetliť systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských práv. 

 

Vie zdôvodniť, že nie všetko, čo chce, má na to aj právo. 

 

Pozná a na príkladoch vie uviesť svoje práva i práva iných. 

 

Obhajuje svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angažuje 

proti ich porušovaniu. 

 

 

Tematický celok: 6. Vybrané problémy ekonómie 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Porovnanie teórií (neo)liberalizmu a socializmu na príkladoch 

z aktuálneho spoločensko-ekonomického diania 

Dokáže porovnať základné koncepcie jednotlivých ekonomických smerov. 

Vie selektovať výhody a nevýhody liberálnej a socialistickej ekonomiky. 

Chápe fungovanie trhu, vzťah medzi dopytom, ponukou a cenou. Vie na 

konkrétnom príklade uviesť klesanie a narastenie ceny v závislosti na dopyte 

a ponuke. 

Vie kriticky zhodnotiť postavenie a systém bánk v Európskej únii v náväznosti na 

ECB.  

Chápe existenciu dlhu ako základného predpokladu zotročenia ľudí a rozpadu 

sociálneho štátu.  

Vie posúdiť riziká úverovej politiky komerčných bánk. 

Trhový mechanizmus v jednotlivých typoch ekonomík 

Porovnanie efektívnosti jednotlivých foriem podnikania 

Ako si založiť živnosť? 

Bankový systém v SR 

Zadlžovanie štátov a domácností ako problém 21. Storočia 

Možnosti inflácie, devalvácie v Eurozóne  

Voda ako komodita budúcnosti – problém vzácnosti 

Premeny pracovného trhu v SR a v EÚ 
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Ekonómia, ekonomika, merkantilizmus, monetarizmus, 

keynesiánstvo, fyziokratizmus, liberalizmus, rakúska škola, 

marxizmus 

Trh, dopyt, ponuka, cena, ekvilibrium 

Banka, centrálna banka, európska  centrálna banka, komerčná banka, 

aktíva, pasíva, diskontná sadzba, úrok, úver 

Podnikanie, živnosť, obchodné spoločnosti. 

Peniaze, inflácia, deflácia 

Fiškálna a monetárna politika štátu 

 

Vie samostatne založiť živnosť alebo s.r.o.., dokáže porovnať riziká a výhody 

obidvoch spôsobov podnikania. 

Vie vysvetliť funkciu a význam peňazí v protiklade s barterovým obchodom 

a výmenou drahých kovov.  

Vie ako vzniká inflácia a deflácia a ako tento jav ovplyvní ekonomiku štátu.  

Vie posúdiť akými prostriedkami štát riadi ekonomiku 

 

Tematický celok: 7. Vybrané okruhy z dejín filozofie 

Obsahový štandard - Téma Výkonový štandard 

Filozofia starovekých kultúr Žiak chápe základné pojmy indickej a čínskej filozofie, vie ich porovnať so 

základnými hodnotami európskej kultúry 

Vie vysvetliť podstatu budhistickej teórii o utrpení a aplikovať ju na svoje 

postavenie v živote 

Vie posúdiť etické východiská východných náuk  a ich vplyv na náš život  

Chápe súvislosti medzi jednotlivými obdobiami európskej filozofie, je schopný 

nájsť rozdiely a spoločné znaky, ukáže dve základné línie európskeho myslenia 

Na základe autentických filozofických textov vie podať obraz filozofických 

smerov jednotlivých období.  

Vie uvažovať komplexne, je schopný horizontálneho uchopenia informácií, vie 

predpokladať a predvídať vývoj myslenia v budúcnosti.  

  

Antická filozofia 

Stredoveká filozofia 

Renesančná filozofia 

Novoveká filozofia 

Osvietenská filozofia 

Brahma, atman, nirvana, mokša, etika, utrpenie, učenie upanišád, 

budhizmus, zenbudhizmus, tao, jing jang, konfucionizmus, 

reinkarnácia, karma 

Racionalita, mýty, logos, etika, blaženosť, dialóg, idea, hmota, 

metafyzika 

Teodicea, Boh, patristika, scholastika, mystika 

Renesancia, utópie, heliocentrizmus, reformácia, machiavelizmus 

Empíria, racionalita, apriórne a aposteriórne poznanie, idey,  

Osvietenstvo, deizmus, parlamentarizmus, sloboda a ľudské práva, 

občianska spoločnosť  
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Názov predmetu Spoločenskovedný seminár 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v 

Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu: 
 
Predmet Občianska náuka 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 základnými psychologickými a sociologickými oblasťami. Poskytuje základy odbornej 
gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v 
medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom 
psychológie a sociológie, prezentuje ich ako určité laboratórium ľudského myslenia. 
 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov :  
 
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 
▪ sociálnych a personálnych, 
▪ spoločenských a občianskych, 
▪ iniciatívnosť a podnikavosť, 
▪ schopnosť naučiť sa učiť. 
▪ schopnosť poznať a v praxi realizovať občianske práva a slobody 
▪ formovanie právneho a občianskeho vedomia 
▪ schopnosť vnímať politické dianie v spoločnosti 
▪ schopnosť dodržiavať zásady psychohygieny v živote mladej generácie 
▪ schopnosť formulovať vlastné postoje, ktoré sa týkajú života spoločnosti v súčasnosti 
▪ naučiť žiakov vedieť porovnávať svoje názory s myšlienkovými koncepciami významných 
predstaviteľov filozofického myslenia 
Vedie žiaka k: 
▪ podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 
▪ utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 
▪ realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 
▪ akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 
▪ orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec každodenného 
života, 
▪ aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 
▪ vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 
▪ rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 
▪ osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 
podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 
situáciách na trhu, 
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▪ získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, 
ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom 
▪ zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, 
▪ prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony 
jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo 
a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami, 
▪ uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 
citov, názorov a postojov, 
▪ k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 
▪ vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 
spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 
▪ rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania 
a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 
 
Obsah – témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie :  
 

Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie,  ktoré 
ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a 
ekonomických vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. 
Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. Jednotlivé prierezové 
témy umožňujú využívať medzipredmetové vzťahy, najmä s cieľom rozvíjať u žiakov poznatky z 
dejepisu, politickej geografie, fyziky, biológie, alebo matematiky, informatiky a štatistiky. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  
 
Vo vyučovacom predmete Občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  
 
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti  

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, schémy) tak, 
aby každý každému porozumel,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),  
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,  
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.  

 
Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania v oblasti psychológie a sociológie 
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu,  

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 
problému 

- korigovať nesprávne riešenia problému  
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie  
- získať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 

majú v danom okamihu k dispozícii,  
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktorý by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.  
 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom  

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

preukázať vlastnú zodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
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Tematický celok : 1. Predmet a systém psychológie                                                                                                         Celkový počet hodín:  8 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pojem a význam 

psychológie 

 

Psychológia, metódy, experiment, anamnéza, 

exploratívne metódy, projektívne metódy, 

sociometria, intro a extrospekcia, psychologické 

vedy, disciplíny, psychopatológia, poradenská 

psychológia, pedagogická psychológia, forenzná 

psychológia, sociálna psychológia, vývinová 

psychológia, psychológia športu..., validita, 

reliabilita, štatistika,  

 

Psychológia, seminárna práca, metodológia, 

bibliografia, citovanie, komunikácia, 
  

 
- Žiak dokáže charakterizovať a porovnať jednotlivé 

psychologické metódy. 

- Vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch psychologických vied 

a disciplín, na príkladoch ilustruje možnosti ich využitia. 

- Vie uskutočniť jednoduchý experiment a vyhodnotiť ho.  

- Objasní význam psychológie v spoločenských vedách. 

- Žiak vie pracovať s odkazovaním na literatúru, vie spracovať 

bibliografické odkazy.  

- Porovná rôzne metódy písania seminárnych prác 

- Identifikuje základné črty seminárnej práce 

- Využíva získané poznatky pri písaní seminárnej práce 

 

Psychológia ako veda  

Metodológia psychológie 

Seminárna práca 

a metodológia seminárnej 

práce s psychologickým 

zameraním - ČG 

 

Tematický celok : 2. Vývinová psychológia                                                                                                                       Celkový počet hodín:  22 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prenatálne obdobie  

Fázy maternicového obdobia, potrat (interupcia), 

cisársky rez, novorodenec, nepodmienené reflexy, 

dojča, batoľa, predškolský vek, mladší školský 

vek, pubescencia, adolescencia, dospelosť, staroba 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Žiak dokáže charakterizovať fyzický, psychologický a sociálny 

vývin v jednotlivých vývinových obdobiach 

- Žiak dokáže porovnať jednotlivé vývinové obdobia z hľadiska 

fyzického, psychického a sociálneho vývinu 

- Žiak vie identifikovať špecifiká jednotlivých vývinových 

období 

- Žiak vie uviesť konkrétne príklady zo svojho života v 

súvislosti s fyzickými, psychickými a sociálnymi 

charakteristikami v období adolescencie 

 
 
 
 
 

Novorodenecké obdobie 

Obdobie dojčaťa 

Obdobie batoľaťa 

Predškolský vek 

Mladší a starší školský vek 

Obdobie adolescencie 

Obdobie dospelosti 

Staroba  

Opakovanie tematického 

celku 
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Tematický celok : 3. Sociálna psychológia                                                                                                                       Celkový počet hodín: 12 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Osobnosť v sociálnom 

systéme 

 

Proces, modely a poruchy socializácie, sociálne 

potreby, sociálna percepcia, sociálna komunikácia, 

interpersonálna komunikácia, sociálne správanie, 

sociálno –patologické javy, kriminogénne skupiny, 

kulty a sekty, frustrácia, deprivácia, stres, konflikt 

 

 

 

 

 
- Žiak vie charakterizovať základné sociálne potreby v súvislosti 

so sociálnou motiváciou 

- Žiak vie charakterizovať základné formy sociálneho učenia 

a ilustrovať ich na konkrétnych príkladoch 

- Žiak vie vysvetliť poruchy sociálnej percepcie 

- Žiak vie charakterizovať základné štýly sociálneho správania 

- Žiak vie charakterizovať a porovnať základné typy sociálnej 

komunikácie 

- Žiak vie charakterizovať základné poruchy socializácie a 

zdôvodniť ich príčiny a dôsledky 

- Žiak vie charakterizovať dôsledky sociálno-patologických 

javov na jednotlivca a spoločnosť 

- Žiak vie zhodnotiť vplyv nežiaducich sociálnych skupín na 

jednotlivca a spoločnosť 

- Žiak vie vysvetliť príčiny a dôsledky jednotlivých záťažových 

situácii 
 
 
 

Sociálna motivácia 

Sociálne učenie ako nástroj 

socializácie 

Sociálna percepcia 

Sociálne správanie 

Sociálna komunikácia 

Poruchy socializácie 

Sociálno-patologické javy 

Nežiaduce sociálne skupiny 

Opakovanie tematického 

celku 

 

Tematický celok : 4. Psychológia športu                                                                                                                            Celkový počet hodín:  10 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Psychologická typológia 

športov 

 

Osobnosť športovca a športového trénera, 

komunikácia, kognitívne, emočné, motivačné a 

vôľové procesy v športe, sebavýchova a 

sebapríprava v športe, športový kolektív, stres, 

záťaž, únava, konflikt, agresia, sebareflexia 

športovca, negatívne prejavy športového 

správania, princíp fair-play 

 
- Žiak vie zhodnotiť základné črty resp. vlastnosti osobnosti 

športovca a športového trénera 

- Žiak vie porovnať osobnosť športovca v individuálnych a 

kolektívnych športoch 

- Žiak vie charakterizovať základné psychické procesy v športe 

- Žiak vie charakterizovať základné princípy budovania dôvery 

a sebadôvery športovca 

Psychické procesy v športe 

Psychická a psychologická 

príprava v športe 

Motívy športovej aktivity 

Budovanie dôvery 

a sebadôvery športovcov 
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Utváranie športového 

družstva 

 - Žiak vie charakterizovať základné princípy utváranie 

športového družstva 

- Žiak vie vysvetliť príčiny stresu, záťaže, agresie a agresivity 

v športovcov 

- Žiak vie charakterizovať negatívne prejavy športové správania, 

ich dôsledky a uviesť možnosti prevencie  

 
 

Stres a záťaž v športe 

Agresia a agresivita v športe 

Konflikty v športe 

Opakovanie tematického 

celku 

 

Tematický celok : 5. Psychológia a psychologické smery 19 a 20. storočia                                                                    Celkový počet hodín:  6 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Psychofyzika a ruská 

reflexná škola 

Gény, prostredie, genotyp, reflexný oblúk, stimul, 

reakcia, psychofyzika, Podmienený a 

nepodmienený reflex, salivačný reflex, 

darwninizms, evolúcia 

 

Psychoanalýza, id, ego, superego, Oidipov 

komplex, Elektrin komplex, libido, 

neopsychoanalýza, transparentný obsah, latentný 

obsah, vedomie, nevedomie, predvedomie,  

 

Behaviorizmus, premenná, inštrumentálne a 

operatívne podmieňovanie, stimul, reakcia, 

intermitentné posiľňovanie, shaping, abúlia, 

kontinuálne posiľňovanie, Watson, Skinner, 

Tolman, Thorndike 

 

Tvar, gestalt, transpozícia kognitívne procesy 

Self, sebaaktualizácia, sebarealizácia, ideal self, 

organizmické hodnotenie, psychoterapia, self 

esteem, asertivita, empatia, potreby, Maslow, 

Rogers 

 

Trans, persóna, Kognitívne procesy, umelá 

inteligencia 

- Objasní podstatu a význam Pavlovej teórie reflexov. 

- Uvedie príklady dôsledkov Pavlovovej teórie na praktický 

život. 

- Charakterizuje psychoanalýzu a vie odôvodniť účel 

psychoanalýzy ako terapeutickej metódy 

- Žiak rozumie pojmu behaviorizmus. 

- Vie charakterizovať dva základné typy behaviorizmu. 

- Dokáže porovnať behaviorizmus  a psychoanalýzu. 

- Žiak vie identifikovať dôsledky behaviorizmu v praktickom 

živote. 

- Vie uviesť základné tézy tvarovej psychológie. 

- Vie uviesť základné tézy humanistickej psychológie 

- Vie uviesť základné tézy transpersonálnej psychológie 

- Žiak pozná halucinogénne látky, ich účinky a zloženie. 

- Vie uviesť a charakterizovať  kognitívne procesy . 

- Vie analyzovať základné experimenty sociálnej psychológie  

- Vie kriticky zhodnotiť kognitívnu a sociálnu psychológiu  

 

S. Freud a psychoanalýza 

C. G. Jung a analytická 

psychológia 

Neopsychoanalýza, 

behaviorizmus a 

neobehaviorizmus 

Gestalt psychológia 

a humanistická psychológia 

Transpersonálna 

psychológia a kognitívna 

sociálna psychológia 
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Tematický celok : 4. Projektová časť                                                                                                                                 Celkový počet hodín:  8 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prezentácia ročníkovej 

práce - ČG 

 

Prezentácia a výstup, obhajoba prezentácie, 

diskusia, sebahodnotenie 
 

 
- Žiak dokáže prezentovať výsledky svojej práce v ppt podobe. 

- Vie  verbálne komunikovať výsledky práce, koncepčne 

prepájať obrazové spracovanie s verbálnym výkladom 

- Je schopný reagovať na otázky publika 

- Dokáže postupovať logicky, je asertívny voči publiku, ovláda 

komunikačné zručnosti 

- Vie zhodnotiť výsledky svojej práce, zakomponovať ich do 

širšieho kontextu svojich záujmov  
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Názov predmetu Spoločenskovedný seminár 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v 

Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 
 

Charakteristika predmetu: 
 
Predmet Občianska náuka 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 základnými psychologickými a sociologickými oblasťami. Poskytuje základy odbornej 
gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v 
medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom 
psychológie a sociológie, prezentuje ich ako určité laboratórium ľudského myslenia. 
 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov :  
 
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 
▪ sociálnych a personálnych, 
▪ spoločenských a občianskych, 
▪ iniciatívnosť a podnikavosť, 
▪ schopnosť naučiť sa učiť. 
▪ schopnosť poznať a v praxi realizovať občianske práva a slobody 
▪ formovanie právneho a občianskeho vedomia 
▪ schopnosť vnímať politické dianie v spoločnosti 
▪ schopnosť dodržiavať zásady psychohygieny v živote mladej generácie 
▪ schopnosť formulovať vlastné postoje, ktoré sa týkajú života spoločnosti v súčasnosti 
▪ naučiť žiakov vedieť porovnávať svoje názory s myšlienkovými koncepciami významných 
predstaviteľov filozofického myslenia 
Vedie žiaka k: 
▪ podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 
▪ utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 
▪ realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 
▪ akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 
▪ orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec každodenného 
života, 
▪ aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 
▪ vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 
▪ rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 
▪ osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 
podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 
situáciách na trhu, 
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▪ získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, 
ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom 
▪ zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, 
▪ prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony 
jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo 
a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami, 
▪ uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 
citov, názorov a postojov, 
▪ k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 
▪ vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 
spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 
▪ rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania 
a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 
 
Obsah – témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie :  
 

Predmet oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie,  ktoré 
ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a 
ekonomických vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. 
Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. Jednotlivé prierezové 
témy umožňujú využívať medzipredmetové vzťahy, najmä s cieľom rozvíjať u žiakov poznatky z 
dejepisu, politickej geografie, fyziky, biológie, alebo matematiky, informatiky a štatistiky. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  
 
Vo vyučovacom predmete Občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  
 
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti  

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, schémy) tak, 
aby každý každému porozumel,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),  
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,  
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.  

 
Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania v oblasti psychológie a sociológie 
využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu,  

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného 
problému 

- korigovať nesprávne riešenia problému  
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie  
- získať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 

majú v danom okamihu k dispozícii,  
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktorý by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.  
 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom  

- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

preukázať vlastnú zodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
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Tematický celok : 1. Teória PPT prezentácia so zameraním na psychologickú problematiku                                      Celkový počet hodín:  4 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné zásady tvorenia 

prezentácie v PPT – ČG 

 

Prezentačné techniky, kognitívna mapa, 

brainstorming, powerpoint prezentácia, vybrané 

techniky prezentácie, psychológia komunikácie, 

komunikácia, komunikačné kanály 

  

- Žiak dokáže vytvoriť scenár prezentácie, chápe význam 

brainstormingu a mentálnej mapy. 

- Vie modulovať základné body prezentácie, dokáže si vytýčiť 

cieľ, metódy a hlavné body výstupu. 

- Dokáže pracovať s programom Powerpoint 

- Vie komunikovať obsah prezentácie, ovláda základy verbálnej 

a neverbálnej komunikácie 

- Pozná základy písania seminárnych prác, esejí a ročníkových 

prác uverejnených na stránke školy 

Teória prezentácie 

a prezentačné techniky – 

ČG 

 

Výber psychologickej témy 

 

 

Tematický celok : 2. Psychické procesy                                                                                                                           Celkový počet hodín:  26 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné charakteristiky 

psychických procesov 

Kognitívny proces, myslenie, mentálna rotácia, 

ilúzia, predstavy, synestézie, halucinácie, sny 

vnímanie, pamäť, učenie a druhy učenia, 

kódovanie, krátkodobá a dlhodobá pamäť, 

transfer, znovupoznanie, zabúdanie zákony 

vnímania, primárne a sekundárne potreby, 

inteligencia, fluidná a kryštalická inteligencia, IQ 

a EQ, motivácia, pozornosť, fluktuácia pozornosti, 

emócie a teórie emócií, vyššie emócie (city), 
 

- Žiak dokáže vysvetliť fungovanie kognitívnych procesov.  

- Pozná a dokáže porovnať základné koncepcie fungovania 

kognitívnych procesov  

- Chápe prepojenie psychického na biologické, má osvojené 

základné aspekty ľudskej fyziológie a anatómie 

- Vie vysvetliť základné zákony percepcie 

- Dokáže porovnať úspešnosť jednotlivých typov učenia 

- Chápe prepojenie pamäťových procesov s učením, vie opísať 

typy pamäte 

- Vie porovnať IQ a EQ a použiť základné aspekty pri 

diagnostike seba a ostatných ľudí 

- Ovláda rozdiely medzi jednotlivými úrovňami pozornosti, 

pozná ich príznaky a dokáže ich charakterizovať 

- Rozpozná základnú škálu emócií, vie prepojiť rôzne typy 

emócií s neverbálnou rečou tela 

 

Zmyslové poznávanie 

Percepcia 

Predstavy a druhy predstáv 

Podnety učenia 

Pamäťové procesy a typy 

pamätí - ČG 

Pozornosť a druhy 

pozornosti 

Potreby 

Vôľa a motivácia 

Sexuálna motivácia 

Inteligenčný kvocient 

Rozhodovanie 

Sociálna inteligencia 

Determinanty tvorivosti 

Emócie a city 

Emocionálna inteligencia 

Opakovanie tematického 

celku 
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Tematický celok : 3. Psychológia osobnosti                                                                                                             Celkový počet hodín:  18 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné východiská 

psychológie osobnosti 

Historické východiská psychológie osobnosti 

Hyppokratova typológia temperamentov, Jungova 

typológia osobnosti, Eysenckova typológia 

osobnosti, Kretschmerova typológia osobnosti,  

biologické  a sociokultúrne determinanty 

osobnosti, opis vrstiev, typový opis osobnosti, 

črtový opis osobnosti, štruktúra a dynamika 

osobnosti, poruchy osobnosti,  

 

- Žiak vie vysvetliť Platónove a Aristotelove chápanie osobnosti 

a duše a porovnať ich so stredovekým a novovekým chápaním 

osobnosti a duše  

- Vie určiť jednotlivé typy osobností na základe jej typických 

znakov 

- Vie vymenovať najvýznamnejšie biologické a sociokultúrne 

determinanty osobnosti 

- Vie charakterizovať a porovnať tri základné prístupy opisu 

osobnosti 

- Vie vytvoriť krátky test osobnosti, nájsť metódu testovania 

osobnosti, porovnať výhody a nevýhody jednotlivých typológií 

v psychologických teóriách osobnosti 

- Dokáže vysvetliť štruktúru osobnosti  a dynamické činitele 

osobnosti v jednotlivých psychologických teóriách  

- Chápe negatíva socializácie a individualizácie osobnosti 

 

Determinanty osobnosti 

Utváranie osobnosti 

Vrstvy, typy a črty 

osobnosti 

Štruktúra osobnosti 

Dynamika osobnosti 

Teórie osobnosti 

Osobnosť ako predmet 

sociológie 

Opakovanie tematického 

celku 

 

Tematický celok : 4. Projektová časť                                                                                                                                 Celkový počet hodín:  12 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prezentácia ročníkovej 

práce - ČG 

Prezentácia a výstup, obhajoba prezentácie, 

diskusia, sebahodnotenie 
 

- Žiak dokáže prezentovať výsledky svojej práce v ppt podobe. 

- Vie  verbálne komunikovať výsledky práce, koncepčne 

prepájať obrazové spracovanie s verbálnym výkladom 

- Je schopný reagovať na otázky publika 

- Dokáže postupovať logicky, je asertívny voči publiku, ovláda 

komunikačné zručnosti 

- Vie zhodnotiť výsledky svojej práce, zakomponovať ich do 

širšieho kontextu svojich záujmov  
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Názov predmetu SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník tretí 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Predmet Spoločenskovedný seminár  je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal 

žiakom orientovať sa v právnej realite. Otvára cestu k realistickému poznávaniu skutočnosti 

a  k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných 

situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých  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 právnej a politickej  gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a 

uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným 

kategoriálno-pojmovým aparátom práva a politológie. 
 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

✓ pochopia jedinečnosť a neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti, 

✓ utvoria si vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

✓ akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, 

✓ rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania, 

✓ zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec 

každodenného života, 

✓ uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky, 

✓ rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie, 

✓ uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému 

obhajovaniu svojich práv, 

✓ nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudí a 

spoločenstiev, 

✓ osvoja si základnú právno – politickú terminológiu 
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OBSAH  PREDMETU 
 

Vzdelávací obsah Spoločenskovedného seminára  je  predovšetkým program rôznych 

činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

Vzdelávací obsah pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, 

ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to  systém výkonov, ktoré sú vyjadrené 

kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi –učebnými požiadavkami.  

 Učivo je štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného 

učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť modifikovať učebný obsah v rámci 

aktuálnych potrieb. Vzdelávací obsah zo Spoločenskovedného seminára  je koncipovaný 

tak, aby vytváral možnosti aj na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, 

akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný 

predpoklad poznávania a porozumenia prítomnosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len 

zapamätať a následne zreprodukovať. 
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Tematický celok : Politológia                                                                                      Celkový počet hodín: 66 
Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základy politológie 
- Politológia ako veda 

- Politologické disciplíny – rozdelenie politológie 

- Pojem štát – teórie vzniku štátu, formy štátu 

- Ústava SR – členenie hláv 

- Ústava USA – vnútorné členenie, obsah 

Politické správanie 

- Antropológia a štruktúra moci (rozdelenie) 

- Staroveká forma demokracie – Atény, Rím 

- Štátne orgány SR   

- Politické zastúpenie strán a hnutí 

- Volebné systémy európskych krajín 

- Politické režimy v niektorých krajinách 

 Politika v praxi 

- Dejiny politológie – Sokrates, Platón, Aristoteles,  

  Akvinský, Machiavelli, Hobbes, Montesquieu,  

  Rousseau, Marx,Weber. 

- Politika v praxi – súčasné dianie 

Žiak vie/dokáže 

- zdôvodniť význam poznatkov z politológie pre človeka  

  smerujúceho k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti politológie,  

- pochopiť vzťah a súvislosti jednotlivých disciplín ako celku 

- zhodnotiť historické poznatky a ich význam pre súčasnosť,  

- orientovať sa v Ústave SR,  Ústave USA  

-  porovnať právomoci  orgánov štátnej moci a územnej a  

   miestnej samosprávy v SR, uviesť príklady občianskych   

   iniciatív - ako môže občan ovplyvňovať spoločenské dianie v  

   obci a v štáte,  

-  identifikovať na vybraných príkladoch výhody a nevýhody  

    priamej/nepriamej demokracie a volebných systémov,  

- objasniť podstatu a význam politického pluralizmu pre život v  

   štáte,   

- zhodnotiť význam komunálnych, parlamentných,  

   prezidentských volieb, volieb do vyšších územných celkov a  

   do Európskeho parlamentu a ich dopad  na každodenný život  

   občana SR,  

- vysvetliť a porovnať volebné systém európskych krajín 

- analyzovať politické režimy z minulosti a súčasnosti 

- reálne zhodnotiť politické dianie doma i v zahraničí 
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Názov predmetu SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 
 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Predmet Spoločenskovedný seminár  je koncipovaný tak, aby svojím obsahom 

pomáhal žiakom orientovať sa v právnej realite. Otvára cestu k realistickému poznávaniu 

skutočnosti a  k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych 

životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou 

dôležitých  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 právnej a politickej  gramotnosti, učí 

žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, 

oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom práva a politológie. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

✓ pochopia význam a dôležitosť právneho vedomia pre každého človeka v 

spoločnosti, 

✓ rešpektujú a uplatňujú mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania, 

✓ zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, tvoriacich rámec 

každodenného života, 

✓ uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky, 

✓ rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie, 

✓ uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému 

obhajovaniu svojich práv, 

✓ nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudí a 

spoločenstiev, 

✓ osvoja si základnú právnu terminológiu 
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OBSAH  PREDMETU 
 

Vzdelávací obsah Spoločenskovedného seminára  je  predovšetkým program rôznych 

činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 

Vzdelávací obsah pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, 

ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to  systém výkonov, ktoré sú vyjadrené 

kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi –učebnými požiadavkami.  

 Učivo je štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného 

učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť modifikovať učebný obsah v rámci 

aktuálnych potrieb. Vzdelávací obsah zo Spoločenskovedného seminára  je koncipovaný 

tak, aby vytváral možnosti aj na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, 

akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný 

predpoklad poznávania a porozumenia prítomnosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len 

zapamätať a následne zreprodukovať. 
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Tematický celok : Právo                                                                                                  Celkový počet hodín: 60 
Téma - Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základy práva 
- Právo a jeho atribúty – pramene, dejiny, systémy,  

  právne kultúry, výklad a realizácia práva, legislatívny  

  proces. 

- Medzinárodné právo – právo EÚ, iné právne  

  Systémy 

- Systém právnej ochrany – inštitúcie 

- Odvetvia práva – štátne právo 

                             - pracovné právo 

                             - občianske právo a správne konanie 

                             - rodinné právo 

                             - trestné právo 

- Medzinárodné vzťahy a integračné procesy 

- Zneužívanie právomoci – korupčné správanie,  

  mobbing, bossing, kyberšikana 

- Typológia ľudských práv 

- Analýza dokumentov ľudských práv 

- Obmedzovanie ĽP – eutanázia, interrupcia, trest   

  smrti 

Žiak vie/dokáže 

- zdôvodniť význam poznatkov z práva pre človeka  

  smerujúceho k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti práva,  

- pochopiť vzťah a súvislosti jednotlivých disciplín ako celku 

- zhodnotiť využiteľnosť právneho vedomia v praxi,  

- orientovať sa v legislatíve 

-  porovnať právomoci  orgánov štátnej moci a územnej a  

   miestnej samosprávy v SR, ich kompetencie 

-  analyzovať jednotlivé typy odvetví práva,  

- objasniť podstatu a význam medzinárodných vzťahov  

   a integračných procesov pre SR  

- zhodnotiť kedy dochádza k zneužívaniu právomoci a ako  

   postupovať v prípade zneužívania  

- vysvetliť a porovnať dokumenty viazané k ľudským  

  právam 

- analyzovať situácie z minulosti alebo súčasnosti, kedy možno a za akých 

podmienok obmedziť ĽP 
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Názov predmetu Dejiny umenia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník Štvrtý 

Škola Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Názov ŠkVP Gymnázium 

Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre gymnáziá 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

  

 
Charakteristika predmetu:  Učivo predmetu dejiny umenia plynule nadväzuje na predmet umenie 

a kultúra. Poskytuje žiakom celkové historické poučenie o vývoji spoločnosti od jej vzniku až po súčasnosť 

a o základných historických, výtvarných a estetických zákonitostiach pôsobiacich v tomto vývoji. Ťažiskom 

je pritom spoznávanie špecifík vyjadrovacích prostriedkov a charakteru diel výtvarnej kultúry. Výber 

tvorcov a ich diel sa obmedzuje na najdôležitejšie a najtypickejšie. Spolu s konkrétnymi a zovšeobecnenými 

poznatkami sa žiaci učia chápať a komplexne hodnotiť spoločenské podmienky danej doby, súčasného 

sveta a ich výtvarnú kultúru, orientovať sa v nich a zaujať k nim kultúrne hodnotové stanovisko. 

      Dejiny umenia ako voliteľný maturitný predmet umožňuje mladým ľuďom estetické osvojovanie umenia 

ako odrazu spoločenského života, ako prejavu hmotnej i duchovnej kultúry ľudstva prostredníctvom jeho 

aktívneho vnímania, prežívania, chápania a hodnotenia. Dejiny umenia ako učebný predmet formujú 

individuálne vnímanie umenia ako špecifickú, ničím nenahraditeľnú formu odrazu skutočnosti vo vedomí 

človeka, ktorá je rozdielna nielen od vedeckého poznania, ale aj v jednotlivých druhoch umenia navzájom. 

      Organickou súčasťou predmetu sú návštevy galérií, netradičných výstav, múzeí, práca s internetom. 

 

Kompetencie odvíjajúce sa od cieľov: sú to predovšetkým kompetencie vnímať a chápať kultúru 

 a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - výchova žiakov ako kultúrne vyspelých občanov modernej pluralitnej 

spoločnosti. 

      Dejiny umenia obohacujú kultúrny život žiakov o plnšie pochopenie hospodárskeho, sociálneho a 

kultúrneho diania konkrétnej historickej doby v súvislosti s prejavmi umenia a jeho prínosov pre pokrok a 

vývoj ľudskej spoločnosti. Vedú ich k návyku nachádzať v umeleckej tvorbe minulosti i súčasnosti zdroje 

inšpirácie pre citový a estetický zážitok i pre vytváranie si hodnotového systému vlastného života. 

Prispievajú k formovaniu vnútorne stabilizovaného životného postoja, k národnej hrdosti, ale aj k 

tolerantnosti a uznaniu prejavov a výsledkov iných kultúr, a tým k osobnostnej identifikácii sa s modernou 

kultúrnou spoločnosťou v národnom i medzinárodnom meradle.
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Osnovy predmetu: Dejiny umenia 

Tematický celok: PRAVEK 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Doba kamenná Paleolit 

Mezolit 

Neolit 

Vedieť periodizovať praveké umenie, vymenovať praveké 

megalitické stavby, vymenovať konkrétne náleziská 

jaskynných malieb, poznať sochárske umenie praveku. 

Doba kovov Doba bronzová 

Doba železná  

Vedieť periodizovať a charakterizovať dobu bronzovú 

a dobu kamennú. 

Vedieť charakterizovať keltské náboženstvo. 

 

Tematický celok: STAROVEK 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Egypt 

 

 

Egyptské náboženstvo 

Egyptské umenie – architektúra, maliarstvo, sochárstvo 

 

 

 

Vedieť urobiť periodizáciu starovekého Egypta.  

Vedieť podrobne opísať všetky typy egyptskej pohrebnej 

architektúry, osobitne pyramídy.  

Ovládať všetky znaky egyptského kánonu v maľbe a v 

sochárstve a vedieť ho uviesť na konkrétnych príkladoch.  

Staroveké civilizácie Mezopotámia. 

Sumer. 

Babylon. 

Perzia.  

Vedieť periodizovať a stručne charakterizovať umenie 

Mezopotámie, Sumeru, Babylonu a Perzie. 

Antické  Grécko  Architektúra – Dórsky, Iónsky a Korintský stavebný 

poriadok 

Sochári Antického Grécka. 

Grécke maliarstvo. 

Vedieť periodizáciu starovekého Grécka.  

Opísať a charakterizovať typický grécky chrám v dórskom 

a iónskom a korintskom poriadku a uviesť konkrétne 

príklady.  

Dať sochu do súvislosti s ideálom starovekého Grécka – 

kalokaghatiou.  

Charakterizovať  grécke vázové maliarstvo.  

 

Etruské obdobie Etruské umenie  Vedieť popísať etruské maliarstvo (nástenná maľba), 

sochárstvo (terakota) a architektúru ( pravá klenba). 
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Staroveký Rím Umenie v starovekom Ríme – rímsky chrám, verejné 

stavby, technické stavby, oslavné stavby, obytný dom 

Rímske sochárstvo. 

Rímske nástenné maliarstvo. 

Vedieť urobiť periodizáciu starovekého Ríma. 

Charakter umenia v starovekom Ríme – rozviesť a dať do 

súvisu s konkrétnou tvorbou v architektúre, sochárstve a 

maliarstve.  

 

Tematický celok: STREDOVEK 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ranokresťanské umenie  Ranokresťanské umenie. Vedieť urobiť periodizáciu rano-kresťanského umenia. 

Charakter umenia – vedieť opísať a dať do súvislosti s dobou, 

vedieť stručne vysvetliť charakter a zmysel kresťanského 

náboženstva ako aj pravdepodobné dôvody jeho vzniku.  

Byzantské umenie Umenie Byzancie a jeho charakter. Vedieť urobiť periodizáciu byzantského umenia.  

Osobitne dobre ovládať vznik a históriu Hagie Sofie ako aj 

jej opis z architektonického hľadiska.  

Predrománske a Románske 

umenie 

Svetská a sakrálna architektúra. 

Maliarstvo a sochárstvo. 

Vedieť urobiť periodizáciu románskeho umenia.  

Vedieť vymenovať stavebné typy románskeho umenia v 

sakrálnej architektúre.  

Vedieť opísať románsky chrám.  

Vedieť opísať a charakterizovať svetskú románsku 

architektúru.  

Uviesť najčastejšie námety výtvarného umenia.  

Uviesť žánre sochárstva . 

 

Gotické umenie Charakter umenia Gotiky – súvislosť s dobou. 

Architektúra. 

Maliarstvo. 

Sochárstvo. 

Vedieť urobiť periodizáciu gotického umenia.  

Vedieť vysvetliť a opísať gotický stavebný systém, najmä 

vzhľadom na sakrálnu architektúru.  

Ovládať konkrétne príklady gotickej sakrálnej architektúry 

pre jednotlivé krajiny.  

Vedieť vymenovať a opísať výtvarné techniky využívané v 

gotickom maliarstve.  

Uviesť žánre sochárstva . 
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Tematický celok: NOVOVEK 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Renesancia Vzťah človeka k náboženstvu. 

Charakter umenia – architektúra, maliarstvo, sochárstvo. 

Manierizmus. 

Vedieť urobiť periodizáciu renesančného umenia.  

Vedieť opísať podmienky vzniku tohto umenia a stručne 

charakterizovať dobu.  

Poznať a vymenovať najvýznamnejšie architektonické diela 

ako aj teoretické práce o architektúre.  

Uviesť žáner sochárstva.  

Charakterizovať maliarstvo tohto obdobia.  

Uviesť najväčšie osobnosti renesančného maliarstva ich život 

a dielo. Najvýznamnejšie diela vedieť opísať.  

Charakterizovať a časovo zaradiť obdobie manierizmu.  

Barok Pojem barok. 

Charakter umenia v súvislosti s náboženstvom - 

architektúra, maliarstvo, sochárstvo. 

 

Vedieť urobiť periodizáciu barokového umenia.  

Vedieť uviesť a vysvetliť základné znaky barokovej 

architektúry.  

Vedieť uviesť hlavné znaky barokového sochárstva 

a maliarstva.  

Ovládať hlavných predstaviteľov barokového sochárstva 

a a maliarstva. 

Uviesť konkrétne architektonické, sochárske a maliarske 

pamiatky tohto obdobia.  

Rokoko Rokokové umenie – architektúra, maliarstvo, sochárstvo. Stručne charakterizovať rokoko. Porovnať toto obdobie s 

obdobím barokovým – nájsť odlišnosti a podobnosti.  

Uviesť konkrétne architektonické, sochárske a maliarske 

pamiatky tohto obdobia.  
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Tematický celok: MODERNÉ UMENIE 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Klasicizmus Charakter umenia – súvislosť s dobou. 

Klasicistická architektúra, maliarstvo, sochárstvo. 

 

Vedieť vysvetliť pôvod pojmu klasicizmus.  

Uviesť hlavných predstaviteľov klasicistickej architektúry 

v jednotlivých krajinách a ich najvýznamnejšie sakrálne a 

svetské diela.  

Ovládať hlavných predstaviteľov sochárstva a maliarstva 

klasicizmu a ich najvýznamnejšie diela.  

Osobitne ovládať život a dielo španielskeho maliara 

Francisca Goyu.  

 

Romantizmus Charakter umenia – súvislosť s dobou. 

Romantická  architektúra, maliarstvo, sochárstvo. 

Akademizmus. 

 

Vedieť opísať podmienky vzniku tohto umenia a 

charakterizovať dobu.  

Vedieť charakterizovať architektúru, sochárstvo a  

maliarstvo romantizmu – uviesť ich hlavné znaky. 

Vedieť dobre opísať a vysvetliť pojem akademizmus. 

Osobitne ovládať francúzske romantické maliarstvo 

predovšetkým život a dielo Eugena Delacroix. 

 

Realizmus Charakter umenia – súvislosť s dobou. 

Realistická  architektúra, maliarstvo, sochárstvo. 

Historizmus. 

Eklektizmus. 

Barbizonská škola.  

Ovládať a vedieť vymenovať nové typy moderných 

stavieb. Vedieť uviesť konkrétne príklady.  

Ovládať hlavných predstaviteľov sochárstva realizmu, ich 

diela a vedieť stručne vysvetliť charakter sochárstva v 

realizme. Osobitne vedieť opísať dielo Augusta Rodina.  

Vedieť charakterizovať maliarstvo realizmu.  

Vedieť dobre opísať a vysvetliť pojem Barbizonská škola.  

Impresionizmus Impresionistické maliarstvo. 

Neoimpresionizmus. 

Postimpresionizmus.  

 

 

Vedieť vysvetliť širšie pojem impresionizmus.  

Uviesť hlavné znaky impresionistickej maľby. 

Uviesť hlavných predstaviteľov maliarstva impresionizmu 

vo Francúzsku a v Anglicku, uviesť a opísať ich 

najvýznamnejšie diela.  

Vedieť vysvetliť pojem neoimpresionizmus.  

Vedieť vysvetliť pojem postimpresionizmus. 
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Symbolizmus Program a idea hnutia. 

Skupina Nabis. 

Vedieť vymenovať hlavných predstaviteľov a ich diela  

Vedieť vymenovať druhy úžitkového umenia.  

 

Secesia Pojem Secesia. 

Architektúra.  

Maliarstvo. 

Sochárstvo. 

Vedieť vysvetliť resp. preložiť pojem secesia.  

Uviesť hlavných predstaviteľov secesnej architektúry a 

uviesť ich dielo.  

Osobitne ovládať život a dielo Antónia Gaudího a Alfonza 

Muchu. 

Vedieť vymenovať hlavné znaky secesnej maľby. 

 

Tematický celok: UMENIE  20. STOROČIA 

Témy obsahový štandard Výkonový štandard 

Parížska škola Parížska škola. 

Marc Chagall. 

Vedieť charakterizovať parížsku školu ako smer. 

Vymenovať troch hlavných predstaviteľov parížskej školy 

a uviesť ich diela, osobitne sa zamerať na život a dielo 

Marca Chagalla.  

Fauvizmus Fauvizmus. 

Henri Matisse. 

Charakterizovať fauvizmus ako smer.  

Uviesť hlavných predstaviteľov a ich dielo, 

osobitne ovládať život a dielo Henriho Matissa.  

Kubizmus Kubizmus. 

Analytický kubizmus. 

Syntetický kubizmus. 

Vedieť charakterizovať kubizmus ako smer  

Vysvetliť pojem analytický kubizmus.  

Vysvetliť pojem syntetický kubizmus.  

Uviesť hlavných predstaviteľov  

kubizmu. Vedieť vymenovať a opísať ich najvýznamnejšie 

diela.  

Osobitne ovládať život a dielo Pabla Picassa.  

Dadaizmus Dadaizmus. Vedieť charakterizovať dadaizmus ako smer. 

Vedieť vysvetliť pojem ready-made.  

Vedieť vymenovať predstaviteľov dadaizmu v 

jednotlivých krajinách, určiť a opísať ich diela.  
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Surrealizmus Surrealizmus. 

Salvador Dalí. 

Vedieť charakterizovať surrealizmus ako smer.  

Vedieť vysvetliť pojmy psychický automatizmus a snový 

surrealizmus.  

Vedieť vymenovať zakladateľa surrealizmu a jeho 

hlavných predstaviteľov aj s dielom. 

Osobitne ovládať život a dielo Salvadora Dalího.  

 

Expresionizmus Expresionizmus. 

Edward Munch. 

Vedieť charakterizovať expresionizmus ako smer . 

Vedieť charakterizovať spôsob tvorby expresionistov, 

vymenovať témy. ktoré spracúvali a farby, ktoré používali.  

Ovládať predstaviteľov expresionizmu. 

Osobitne ovládať život a dielo Edwarda Muncha.  

Futurizmus Futurizmus. Vedieť charakterizovať futurizmus ako smer. 

Uviesť zakladateľa futurizmu, hlavných predstaviteľov a 

ich diela.  

 

Abstraktné umenie Abstrakcia. 

Suprematizmus. 

Konštruktivizmus. 

Neoplasticizmus. 

Vedieť charakterizovať abstraktné umenie ako smer. 

Vedieť charakterizovať spôsob tvorby predstaviteľov 

abstrakcie.  

Vedieť vysvetliť smery suprematizmus, konštruktivizmus, 

neoplasticizmus.  

Vymenovať hlavných predstaviteľov týchto smerov a uviesť 

ich diela.  

Pop-art Pop-art. 

Andy Warhol. 

 

Vedieť charakterizovať pop-art ako smer. 

Poznať hlavných predstaviteľov a ich diela, najmä v USA 

a v Anglicku.  

Osobitne ovládať život a dielo Andyho Warhola.  

Op-art Op-art. Vedieť vysvetliť pojem op-art. 

Poznať hlavného predstaviteľa tohto smeru a jeho dielo. 

Naivné umenie Naivné umenie.  

Henri Rousseau. 

Vedieť charakterizovať naivné umenie ako smer. 

Poznať hlavných predstaviteľov naivného umenia a ich 

diela.  

Osobitne ovládať tvorbu Henriho Rousseaua.  
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Tematický celok: ĽUDOVÉ UMENIE  

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Architektúra Architektúra. 

Skanzeny. 

Vedieť rozdeliť a opísať ľudovú architektúru podľa 

regiónov. Vedieť určiť materiál, ktorý sa v tom, ktorom 

regióne používal a vedieť uviesť dôvod.  

Vymenovať najvýznamnejšie zachované pamiatky ľudovej 

architektúry na Slovensku dediny, skanzeny.  

 

Výtvarné a úžitkové umenie. Výtvarné umenie. 

Úžitkové umenie. 

Ľudové slávnosti, prehliadky, súťaže. 

Vedieť vymenovať jednotlivé typy ľudových remesiel.  

V prípade keramiky vedieť pomenovať niekoľko 

základných druhov.  

V prípade ľudového odevu vedieť vymenovať materiál, 

ktorý sa na jeho tvorbu používal.  

Vedieť vymenovať niekoľko základných druhov ľudových 

krojov.  

Vedieť vymenovať najvýznamnejšie slávnosti a súťaže 

uchovávajúce svojím obsahom slovenské ľudové umenie.  

 

Tematický celok: FILM A FOTOGRAFIA 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Film  Film. 

Výrazové prostriedky filmu. 

Ovládať stručný prehľad dejín filmu od vzniku až po 

súčasnosť.  

Poznať najvýznamnejších predstaviteľov filmového 

umenia od najstarších čias až po súčasnosť.  

 

Fotografia Fotografia. 

Výrazové prostriedky fotografie. 

Ovládať stručný prehľad dejín fotografie od jej vzniku až 

po súčasnosť.  

Poznať najvýznamnejších predstaviteľov fotografie od 

najstarších čias až po súčasnosť.  

 

 

  



 

 314 

Tematický celok: SLOVENSKÉ UMNIE 19. A 20. STOROČIA 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Slovenské výtvarné umenie v 

období romantizmu 

Romantizmus. 

Architektúra. 

Maliarstvo. 

Sochárstvo. 

Vedieť opísať obdobie v ktorom sa rodí slovenské výtvarné 

umenie, vedieť ho dať do súvisu s národným hnutím na čele s 

Ľ. Štúrom.  

Vedieť uviesť, čo sa uplatňuje v slovenskej architektúre 

obdobia a romantizmu a prečo. Poznať meno a dielo aspoň 

jedného predstaviteľa architektúry obdobia romantizmu na 

Slovensku.  

Vedieť uviesť a opísať konkrétne inžinierske stavby, ktoré 

vznikli u nás v období romantizmu.  

Ovládať dielo J.J. Stundera a J. Cauczika.  

Vedieť charakterizovať slovenskú národnú maliarsku školu. 

Podrobne charakterizovať život a dielo P. M. Bohúňa a J. B. 

Klemensa.  

Slovenské výtvarné umenie v 

období realizmu 

Realizmus. 

Architektúra. 

Maliarstvo. 

Sochárstvo 

Stručne vedieť charakterizovať toto obdobie.  

Vedieť charakterizovať architektúru tohoto obdobia.  

Vedieť uviesť aspoň jedného predstaviteľa architektúry 

realizmu a jeho dielo.  

Vedieť uviesť troch najvýznamnejších predstaviteľov 

sochárstva na Slovensku v realizme. Poznať a vedieť 

charakterizovať ich dielo.  

Vedieť stručne charakterizovať maliarstvo v období 

realizmu.  

Poznať a vedieť charakterizovať dielo bratov 

Klimkovičovcov a ich súkromnú maliarsku školu.  

Ovládať mená, diela, témy a techniky ostatných významných 

autorov obdobia realizmu (J. Bencúr, Ľ. Csordák, Vojtech 

Angyal, D. Skutecký ...).  

Osobitne ovládať život a dielo L. Medňanského a J. Hanulu.  
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Slovenské výtvarné umenie v 

20. storočí 

Architektúra. 

Maliarstvo. 

Sochárstvo. 

Stručne vedieť charakterizovať toto obdobie, z hľadiska 

spoločensko-historického, z hľadiska tém, ktoré autori 

spracúvajú, ako sa tieto témy menia po druhej svetovej vojne.  

Poznať a vedieť vymenovať najvýznamnejších 

predstaviteľov tohoto obdobia a ich dielo.  

Vedieť dať jednotlivých významných slovenských autorov 

do súvisu so svetovými avantgardnými smermi 20. storočia.  

Stručne vedieť charakterizovať architektúru a sochárstvo 20. 

storočia.  

 

Tematický celok: VÝVIN HUDBY V DEJINÁCH KULTÚRY 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vývin hudby v dejinách 

kultúry. 

Praveká hudba. Staroveká hudba. Stredoveká hudba. 

Renesančná hudba. Baroková hudba. Hudba klasicizmu. 

Hudba 19 storočia. Hudba 20 storočia. 

Vedieť stručne charakterizovať vývin hudby od praveku až 

po súčasnosť. 
Vedieť vymenovať hlavných predstaviteľov národnej hudby 

a ich diela v jednotlivých krajinách.  

Vedieť charakterizovať hudobné žánre. 

 

Tematický celok: DEJINY DIVADLA 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dejiny divadla Pravek - prvé formy divadla. Starovek. Divadlo v 

starovekom Egypte, antickom Grécku a Ríme. Stredoveké 

divadlo. Renesančné divadlo. Barokové divadlo. Divadlo v 

období od baroka po preromantizmus. Divadlo v 19. 

storočí. Premeny divadla v 20. storočí. Divadlo po II. 

svetovej vojne. 

Vedieť stručne charakterizovať vývin divadla od praveku 

až po súčasnosť. 

Vedieť vymenovať a charakterizovať druhy divadla. 

Vymenovať významné divadelné scény na Slovensku. 
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9 VYUČOVACÍ JAZYK 

 
Vyučovanie sa realizuje v slovenskom jazyku. 
 

10 SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 
VZDELANÍ 

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou v súlade s vyhláškou MŠ SR 
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky 
č. 209/2011 Z. z., ďalšími smernicami a metodickými pokynmi v danom 
školskom roku.  

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v 
ktorých sa vzdelával. 

Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky, okrem jej písomnej 
časti, ak úspešne ukončil 4. ročník štúdia a ak vykonal externú časť 
maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. Žiakovi, 
ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej 
skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej 
skúšky.  

11 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Výchovno-vzdelávací proces na škole je zabezpečený prostredníctvom 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
 
Vedúci pedagogickí zamestnanci sú riaditeľka školy, dve zástupkyne pre 
výchovno-vzdelávací proces a jeden zástupca pre technicko-ekonomickú 
činnosť. Všetci vedúci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 
výkon svojej činnosti, riadia pracovný kolektív, podporujú a vytvárajú 
podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov, 
zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – 
žiak, učiteľ, rodič.  

11.1 Pedagogickí zamestnanci 

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu má škola 
kvalifikovaný pedagogický zbor, vo vekovo vyváženom obsadení. 
Pedagogickí zamestnanci majú odborné a pedagogické spôsobilosti, ktoré 
využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese, pri komunikácii so žiakmi 
a rodičmi, pri vytváraní pozitívnej klímy na pracovisku.  

Pri riešení špecifických vzdelávacích, psychologických a výchovných 
problémov je žiakom i učiteľom k dispozícii výchovná poradkyňa. 
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Výchovná poradkyňa má určené konzultačné hodiny a pracuje podľa 
schváleného ročného plánu činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu práce 
školy. Na škole pracuje aj koordinátor sociálno-patologických javov 
a koordinátor environmentálnej výchovy. V prípade potreby môže riaditeľ 
školy určiť ďalších koordinátorov v súlade s Organizačným poriadkom. 

11.2 Nepedagogickí zamestnanci 

Bezproblémový chod školy zabezpečujú technicko-hospodárski 
pracovníci, sekretárka riaditeľky školy, informátor, školník a upratovačky.  

12 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú veľmi dobré. 
Vďaka úspešným projektom a osobnému nasadeniu zamestnancov školy 
i samotných žiakov má škola všetky učebne vybavené PC s pripojením na 
internet, dataprojektormi a premietacími plátnami, sú vybudované odborné 
učebne, žiaci majú k dispozícii oddychové zóny a estetické prostredie.  

12.1  Vyučovací proces 

Na štyroch podlažiach budovy sa nachádza: 

• 18 klasických tried, 

• 17 odborných učební: 

• 4 učebne  INF – v každej je 12 - 18 PC pripojených na 
internet optickým káblom, laserová sieťová tlačiareň, 
skener, interaktívna tabuľa 

• interaktívna učebňa – s 18 PC a interaktívnou tabuľou 

• 2 učebne fyziky  

• 3 jazykové učebne pre vyučovanie anglického, nemeckého 
a francúzskeho jazyka 

• 1 učebňu chémie – s laboratórnymi stolmi, odsávačom, 
pomôckami  

• 1 učebňu geografie – vybavenú mapami, atlasmi 
a interaktívnou tabuľou 

• 2 učebne biológie – s maketami a spracovanými preparátmi  

• 1 učebňu matematiky 

• 1 učebňu dejepisu – vybavenú, DVD rekordérom a TV 
s plazmovou obrazovkou, príslušnými mapami a názornými 
pomôckami 

• 1 učebňu slovenského jazyka s knižnicou 
 
Žiakom je k dispozícii klubovňa, ktorá býva využívaná nielen na rôzne 

besedy a mimoškolské akcie, ale aj ako ďalšia odborná učebňa na 
vyučovanie výchovných predmetov. 
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Vyučujúcim slúži 13 kabinetov vybavených PC pripojenými na 
internet,  zborovňa s dvomi počítačmi a kopírkami, samostatná rokovacia 
miestnosť. 

Na chodbách sú pracovné stoly so stoličkami a neformálne sedenie 
pre prípravu a oddych žiakov cez prestávky.  

Súčasťou školy je telocvičňa s náraďovňou, gymnastická telocvičňa 
a posilňovňa. V areáli gymnázia sa nachádza rozsiahle školské ihrisko 
s atletickou dráhou, futbalovým, volejbalovým, tenisovým, basketbalovým 
ihriskom a priestormi pre vybrané atletické disciplíny. Ihriská sú voľne 
dostupné počas popoludňajších hodín. NA školskom dvore je vybudované 
Workoutové ihrisko pre cvičenie s vlastnou váhou.  

Napriek tomu, že škola vynakladá úsilie na udržanie funkčnosti 
a estetickosti vonkajších ihrísk, povrchy týchto ihrísk a dráhy (asfalt, škvára) 
už dávno nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečné športoviská a preto je 
nevyhnutná ich modernizácia a rekonštrukcia. 

12.2   Administratívnu časť 

Administratívnu časť školy tvorí riaditeľňa, kancelárie pre zástupcov 
riaditeľky školy, vrátnica a kancelárie pre administratívnych zamestnancov. 
V budove sa nachádza ešte dielňa školníka, sklady učebníc, archívy a malé 
skladové priestory.  

Keďže budova nebola projektovaná pre potreby strednej školy, chýba 
jej  aula pre hromadné podujatia, priestory pre zriadenie ďalších odborných 
učební a dostatočné skladové priestory. 

12.3   Ďalšie priestory školy 

 
V átriu školy je vybudovaný altánok, ktorý slúži ako exteriérová 

učebňa. V priestore átria, sa nachádza tiež biozáhradka, fontána, nádrž na 
zadržiavanie dažďovej vody a ukážka  rastlín na realizáciu zelenej strechy. 
Počas teplých mesiacov sú v átriu umiestnené stolnotenisové stoly, ktoré 
slúžia na športové vyžitie žiakov. V átriu sa organizujú rôzne školské 
podujatia, napr. rozlúčka s maturantami, akcie Školskej študentskej rady, 
besedy a kultúrne podujatia. 

 
Pre všetkých žiakov sú na chodbách k dispozícii kovové šatňové 

skrinky. Na každom podlaží sa nachádzajú hygienické zariadenia pre žiakov 
aj zamestnancov školy. Škola má bezbariérový vstup a priestory hygieny 
pre ZŤP.  

Organizačnou zložkou školy je školská kuchyňa a  jedáleň, ktoré 
slúžia ako účelové zariadenia na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál 
a nápojov. Prístrojové vybavenie školskej kuchyne postupne 
modernizujeme.  
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13 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Škola vytvára nevyhnutné podmienky pre bezpečný pobyt žiakov v 
rámci vzdelávacieho procesu a na školských akciách mimo školy, 
zabezpečuje postupy, ktoré eliminujú riziko vzniku nebezpečných situácií 
ohrozujúcich ich život, zdravie a osobné veci žiakov.  

Oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je zabezpečená 
prostredníctvom externej spoločnosti Pyrobos, ktorá vykonáva pravidelné 
školenia a poučenia zamestnancov, preventívnu a kontrolnú činnosť na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia. V spolupráci s vedením školy 
zabezpečuje vytváranie optimálnych pracovných podmienok.  

Škola prostredníctvom triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich 
zabezpečuje poučenie a informovanosť žiakov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri vyučovacom procese a všetkých školských akciách. Svoje 
poučenie preukazujú žiaci podpisom na predpísaných tlačivách. Poučení 
zákonní zástupcovia žiakov potvrdzujú svojím podpisom súhlas s účasťou 
žiakov na školských a mimoškolských aktivitách.  

Poverený zamestnanec vedenie dôkladnú evidencie školských úrazov 
v zmysle zákona.  

Vedenie školy odstraňuje nedostatky zistené pri pravidelných 
revíziách. V záujme zlepšenia podmienok v oblasti bezpečnosti si škola 
vytvorila vlastné interné prepisy, ktoré prispievajú k bezpečnosti školského 
prostredia pre žiakov a sú súčasťou Školského poriadku.   

Nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov z priestorov školy sa koná 
pravidelne v predpísaných intervaloch. V škole a na školských akciách sa 
dodržiava zákaz fajčenia .  

 

14 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

Jedným z rozhodujúcich faktorov dobrého a kvalitného riadenia školy je 
sledovanie efektívnosti školskej práce, jej premyslená, dôsledná a sústavná 
kontrola.  

Vnútorný systém hodnotenia kvality sa zameriava na tri základné 
oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 

14.1 Hodnotenie žiakov 

Žiak má právo 
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,  

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,  

c) na objektívne hodnotenie.  
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Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je 

poskytovať žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.  
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.   

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z platných 
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu – Metodický pokyn č. 
21/2011na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Metodický 
pokyn č. 22/2011na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. 
Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie 
žiaka s cieľmi vzdelávania a k nim prislúchajúce kritériá hodnotenia. Žiak má 
právo vedieť, akým spôsobom a podľa akých pravidiel bude v určitej fáze 
vzdelávacieho procesu hodnotený. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná 
náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia 
komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa 
rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný 
prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého 
sebavedomia žiaka. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je 
systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň 
dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a 
vzdelávacích štandardov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 
zručnosťami a spôsobilosťami.  

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 
žiakov na úspešných a neúspešných.   

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami berieme do úvahy možný vplyv zdravotného 
znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov je podrobne rozpracované v internom 
dokumente Metódy, formy a kritériá hodnotenia žiakov. Dokument je 
rozpracovaný s ohľadom na špecifiká jednotlivých predmetov, je záväzný 
pre všetkých učiteľov. Žiaci a zákonný zástupcovia sú s ním oboznámení 
prostredníctvom triednych učiteľov. Dokument je zverejnený na webovej 
stránke školy. 

14.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov je dôležitou podmienkou 
napredovania a realizácie pozitívnych zmien v škole. Cieľom vnútroškolskej 
kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce 
pedagogických zamestnancov školy, tieto informácie využiť na motivovanie 
zamestnancov, naplnenie cieľov školy a posilňovanie dobrého mena školy. 
Pri  zistení nedostatkov prijať opatrenia, ktoré vedú k ich odstráneniu.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je posúdenie ich 
kompetencií, pracovného správania, prístupu k práci a výsledkov práce. 
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Cieľom je  vyhodnotiť výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej 
činnosti, mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií, teda 
celkový pracovný výkon s dôrazom na úspechy, pokrok a zotrvávajúce či 
novovzniknuté problémy. Pomenovaním silných a slabých stránok 
zamestnanca ho vedieme k sebareflexii, efektívnejšiemu pracovnému 
výkonu, k plánovaniu vlastného rozvoja  v súlade s jeho očakávaniami a 
potrebami školy.  

Výsledky kontrolnej činnosti sú podkladom pre hodnotenie 
zamestnancov. Podklady pre hodnotenie pedagogických zamestnancov 
budú zložené z hodnotenia: 

1. normatívnej oblasti (s váhou1) 
2. štatistickej oblasti (s váhou 1) 
3. edukatívnej oblasti (s váhou 2) 
 
Vnútorný systém kontroly je podrobne rozpracovaný v Pláne kontrolnej 

činnosti, ktorý je súčasťou Plánu práce školy pre príslušný školský rok. 
Kontrolu vykonávajú vedúci pracovníci školy prostredníctvom rôznych metód 
a foriem:  - Kontrola pedagogickej dokumentácie 

- Kontrola dodržiavania interných predpisov a smerníc 
- Priama hospitačná činnosť 
- Dotazníky  

 
Hodnotený zamestnanec je vopred oboznámený s pravidlami hodnotenia.  

14.3   Hodnotenie (autoevalvácia) školy 

Hlavným cieľom autoevalvácie je kritické zhodnotenie vlastnej práce. 
Informácie získané pri evalvácii sú podkladom pre stanovenie strategických 
cieľov školy pre ďalšie obdobie.  

Prínosom je pravidelné overovanie kvality vzdelávania, sledovanie 
plnenia cieľov, prijímanie účinných opatrení na zvyšovanie vo všetkých 
oblastiach hodnotenia, zabezpečenie zmysluplného rozvoja zamestnancov 
a zodpovedanie sa školy verejnosti.  

V oblasti hodnotenia školy je dôraz kladený na dve základné oblasti: 
 
1. konštatovanie úrovne stavu,  

2. zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.  
 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• ciele, ktoré si škola stanovila, na ich reálnosť a stupeň dôležitosti, 

• posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom 
programe a ktoré si škola stanovila v Školskom vzdelávacom 
programe 

• oblasti, v ktorých dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých škola 
dosahuje  slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 



 

 322 

 

Monitorované budú: 

• podmienky na vzdelávanie, 

• spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

• priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, 

• prostredie – klíma školy, 

• úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, 

• výsledky vzdelávania,  

• analýza úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach 

• riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov 

• Úroveň výsledkov práce školy  
Kritériom je: 

• spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

• kvalita výsledkov. 
 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

• dotazníky pre žiakov, rodičov a učiteľov, 

• analýza prijatých žiakov na vysokú školu, 

• analýza úspešnosti žiakov v súťažiach, olympiádach, SOČ, 

• výsledky externých testovaní, 

• hodnotenie školy štátnou školskou inšpekciou, 

• využitie testovania rôznymi inštitúciami v rámci finančných 

možností 

• SWOT analýza. 

 
Významnou evalvačnou formou je cielené získavanie informácií od 

bývalých žiakov, absolventov školy. Ich vlastné zhodnotenie vzdelávania 
(napr. formou vyplnenia dotazníka) umožní škole vytvoriť si aspoň čiastočne 
objektívny obraz o tom, ako sa jej darí napĺňať všeobecné ciele ŠkVP (ako 
sa jej darí vybavovať žiakov kľúčovými kompetenciami pre ďalšie štúdium, 
osobný a pracovný život).  

 

15 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Na celkovú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu má veľký vplyv 
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Hlavným cieľom 
ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca školy nie je formálne 
získavanie osvedčení, ale zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej 
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a riadiacej práce. Podrobný plán kontinuálneho vzdelávania je súčasťou 
ročného plánu školy a je pravidelne vyhodnocovaný. 

Na základe personálnej analýzy podporuje škola vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov: 

• Aktualizačné 

• Inovačné  

• Špecializačné 
Na základe evalvácie a autoevalvácie školy  v pláne profesijného 

rozvoja sa zameriavame na rozvoj kompetencií  na úspešné zvládanie 
záťažových situácií a konfliktov,  práce v tíme, tvorbu efektívnych vzťahov 
a komunikácie na pracovisku a rozvoj kompetencií pedagogických 
zamestnancov potrebných k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

Ďalšie vzdelávanie je nielen právom, ale aj povinnosťou každého 
pedagogického zamestnanca školy. 

 

16 PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO 
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 
Gymnázium Ľ. Štúra vytvára podmienky na štúdium aj pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ŠVVP) a talentovaným 
žiakom. Žiaci so ŠVVP sú začlenení v bežných triedach, ale preškolení 
učitelia pri vyučovaní postupujú podľa individuálneho výchovno-
vzdelávacieho programu (ďalej IVP), ktorý je rozpracovaný v spolupráci 
s odborníkmi z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne pre potreby 
každého predmetu. Na škole sa problematikou žiakov s ŠVVP zaoberá 
výchovný poradca príp. školský psychológ. Zainteresovaní triedni učitelia 
spolupracujú s rodičmi dotknutých žiakov. IVP pre jednotlivé typy žiakov 
s ŠVVP vytvára príslušný učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom. 
 

IVP obsahuje: 

• individuálny prístup ku žiakovi 

• zaistenie nerušeného miesta v triede 

• poskytovanie dlhšieho času na splnenie úloh 

• písomné skúšanie so špeciálnymi postupmi, alebo preferencia 
ústneho skúšania 

• vykonávanie opráv písomných prác spoločne so žiakmi 

• taktný prístup k osobe žiaka 

• priebežné hodnotenie individuálnych vzdelávacích cieľov 

 


