
PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE MATURITNÝ ROČNÍK 

4GYM A 8GYM V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016     

 
I. KOLO 

 
VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 literárny seminár (2h) 

 konverzácia v anglickom jazyku (2h)  

 konverzácia v nemeckom jazyku (2h)  

 konverzácia vo francúzskom jazyku (2h) 

 konverzácia v španielskom jazyku (2h) 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA 

 seminár z fyziky (2h)  

 seminár z fyziky (4h) 

 seminár z chémie (2h) 

 seminár z chémie (4h) 

 seminár z biológie (2h)  

 seminár z biológie (4h) 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 seminár z dejepisu (2h)  

 seminár z dejepisu (4h) 

 seminár z geografie (2h)  

 seminár z geografie (3h) 

 spoločensko-vedný seminár (2h)  

 spoločensko-vedný seminár (4h) 

 ekonomika (4h) 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A HODNOTY 

 psychológia (3h) 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA 

 dejiny umenia (3h) 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 seminár z matematiky (2h) 

 seminár z matematiky (4h) 

 seminár z matematiky (6h) 

 seminár z informatiky (2h), 

 programovanie (3h) 



POKYNY K VOĽBE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV (SEMINÁROV) 

V MATURITNÝCH ROČNÍKOCH 4GYM A 8GYM 

Žiak v maturitnom ročníku 4GYM a 8GYM absolvuje povinne (v súlade so štátnym 

a školským vzdelávacím programom) predmety s nasledujúcou týždennou dotáciou: 

slovenský jazyk a literatúra (4 hod. týždenne), prvý cudzí jazyk (4 hod. týždenne), druhý 

cudzí jazyk (2 hod. týždenne), občianska náuka (1 hod. týždenne), umenie a kultúra (2 hod. 

týždenne) a telesná a športová výchova (2 hod. týždenne). Spolu 15 hodín.  

Ďalších 14 povinne voliteľných hodín do celkového počtu 29 hodín v ročníku si žiak 

volí z voliteľných predmetov (seminárov) z uvedenej ponuky podľa svojho záujmu 

a potrieb.  

Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr v stanovenom termíne triednym učiteľom. 

O otvorení voliteľných predmetov rozhodne riaditeľka školy podľa personálnych 

a materiálnych podmienok školy a podľa požiadaviek žiakov. 

Voľbu voliteľných predmetov odporúčame uskutočniť v súlade s profilujúcimi 

predmetmi na vybranej VŠ a tomu zodpovedajúcimi voliteľnými predmetmi maturitnej 

skúšky. Je preto dôležité zistiť si požiadavky na prijatie na VŠ, predmety, z ktorých budú 

žiaci konať prijímacie skúšky. 

Najskôr sa uskutoční prvé výberové kolo voliteľných predmetov. Voliteľný predmet sa 

bude vyučovať, ak sa prihlási najmenej 12 žiakov (resp. 8 žiakov – v predmete seminár 

z informatiky a programovanie). Skupiny môžu vytvárať žiaci z rôznych tried. V prípade 

nedostatočného záujmu o voliteľný predmet si žiak po spracovaní prihlášok 1. kola volí 

nový predmet v 2. kole. Na voliteľný predmet nie je možné voliť si vyučujúceho. 

Voľbu predmetov je nutné dôsledne zvážiť. Po spracovaní prihlášok 2. kola sa bude 

voľba predmetov považovať za záväznú. Zmeny nemusia byť povolené. 

 

PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY PRE GYMNÁZIÁ 

a) slovenský jazyk a literatúra 

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (ANJ, resp. NEJ, resp. FRJ, 

resp. SJA) 

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo 

ostatných predmetov (BIO, FYZ, CHE, INF*, MAT, DEJ, GEG*, OBN*) 

d) ďalší voliteľný predmet** (BIO, FYZ, CHE, INF, MAT, DEJ, GEG, OBN, DEU, 

EKO, PSY, CUJ, UKL) 

________________________________________ 

* Ak v tomto predmete mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu 

najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo 

seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania. 

** Splnenie 6-hodinovej dotácie sa nevyžaduje. 

 



Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných 

vyučovacích predmetov, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.  

Organizáciu maturitných skúšok upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 

Z.z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

  

PONUKA A OBSAH VOLITEĽNÝCH PREDMETOV 

PRE ŠK. ROK 2015/2016 

LITERÁRNY SEMINÁR (2h) 

Seminár je určený pre záujemcov o literatúru, spôsoby jej tvorby, princípy jej 

vytvárania. Súčasťou seminára je aj analýza vybraných diel a besedy so slovenskými 

autormi.  

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (2h), 

KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU (2h),  

KONVERZÁCIA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU (2h), 

KONVERZÁCIA V ŠPANIELSKOM JAZYKU (2h) 

Konverzácia v cudzom jazyku v maturitnom ročníku je zameraná najmä na posilnenie 

prípravy na ústnu formu maturitnej skúšky. Vychádza z tematických okruhov určených pre 

tento typ skúšky a jej cieľom je zabezpečiť, aby študent dokázal plynule a spontánne 

komunikovať, zúčastniť sa na diskusii na dané témy a zároveň vyjadriť a presadiť svoje 

názory, vysvetliť svoje stanovisko uvedením výhod a nevýhod rozličných možností. 

 SEMINÁR Z FYZIKY (2h) 

Seminár má kondičný charakter – je určený hlavne pre budúcich študentov medicíny a 

farmácie na zopakovanie vybraných kapitol z fyziky, resp. pre študentov, ktorí budú robiť 

prijímacie pohovory na netechnické smery VŠ, ale aj pre študentov, ktorí si potrebujú 

udržiavať vedomosti z fyziky. 

SEMINÁR Z FYZIKY (4h) 

Seminár je určený pre žiakov maturujúcich z fyziky, ale aj pre žiakov, ktorí sa s fyzikou 

v priamej alebo aplikovanej podobe stretnú pri štúdiu na vysokej škole. Náplň seminára 

tvorí teória rozširujúca niektoré vybrané kapitoly fyziky, praktické cvičenie, prednášková 

činnosť prizvaných odborníkov a exkurzie na pracoviskách FMFI UK, resp. 

elektrotechnickej fakulte STU.  

SEMINÁR Z CHÉMIE (2h) 

Seminár je určený pre študentov, ktorí nematurujú z chémie, ale ktorí budú robiť 

prijímacie skúšky z chémie, alebo budú mať chémiu počas štúdia na VŠ. Náplňou seminára 

bude rozšírenie vedomostí z chémie o časti učiva, ktoré sa počas predchádzajúcich 3 rokov 

neučia v dostatočnej hĺbke. 



SEMINÁR Z CHÉMIE (4h) 

Seminár je určený pre študentov, ktorí majú záujem maturovať z chémie a ktorí budú 

robiť prijímacie skúšky z chémie. Jeho náplňou je: príprava na maturitnú skúšku 

(opakovanie učiva, problémové úlohy, testy), príprava na prijímacie skúšky z chémie na 

lekárske fakulty, farmaceutické fakulty,  fakulty veterinárneho lekárstva, prírodovedecké 

fakulty (vedecký smer, učiteľský smer, enviromentalistika), FCHPT STU, doplnenie učiva 

pre požiadavky na vysoké školy, testy, príklady, rozšírenie vedomostí z chémie aj pre 

uchádzačov, ktorí priamo nerobia prijímacie skúšky z chémie, ale majú chémiu ako predmet   

počas VŠ v 1. alebo 2. ročníku, blokové laboratórne cvičenie pre požiadavky maturity, ako 

aj  získavanie zručností v laboratóriu. 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE (2h) 

Predmet je určený pre študentov, ktorí budú robiť prijímacie pohovory na štúdium 

psychológie, trénerstva a učiteľstva predmetu telesná výchova. Nie je vhodný pre študentov, 

ktorí chcú maturovať z biológie. Náplňou predmetu je cytológia, biológia človeka 

a genetika. 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE (4h) 

 Predmet je určený pre žiakov maturujúcich z biológie a pre žiakov, ktorí budú robiť 

prijímacie pohovory z biológie (lekárske fakulty, prírodovedecké fakulty, fakulty 

veterinárneho lekárstva, farmaceutické fakulty, vysoká škola lesnícka). Náplňou predmetu 

je rozšírená výuka cytológie, botaniky, zoológie, biológie človeka, fyziológie rastlín a 

živočíchov, genetiky a ekológie. 

SEMINÁR Z DEJEPISU (2h) 

Seminár je zameraný prednostne na prehĺbenie vedomostí z dejín 20. storočia, je určený 

pre záujemcov o dejiny, medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a pre uchádzačov 

o vysokoškolské štúdium architektúry, príp. iných umeleckých smerov. 

SEMINÁR Z DEJEPISU (4h) 

Seminár je zameraný na prípravu na maturitnú skúšku z dejepisu, alebo na prijímacie 

pohovory. Jeho obsah je rozšírením základného učiva predmetu dejepis predchádzajúcich 

ročníkov. Príprava je rozdelená do dvoch blokov: 

- dejiny praveku, staroveku a stredoveku, 

- dejiny novoveku a súčasné dejiny. 

Každá dvojhodinovka je presne určená v rozvrhu. Súčasťou seminára je práca s 

dokumentmi, diskusia  o objektívnosti historických prameňov, interpretácia dokumentov 

rôznej povahy, komparácia a systematizácia poznatkov z dejepisu, dopĺňanie informácií 

prostredníctvom dokumentárnych filmov. 

 

 SEMINÁR Z GEOGRAFIE (2h) 

Tento predmet je zameraný na politickú geografiu. Nie je vhodný ako príprava na 

maturitnú skúšku z geografie. 



SEMINÁR Z GEOGRAFIE (3h) 

Tento predmet je určený pre študentov, ktorí chcú maturovať z geografie. Jeho náplňou 

je celé gymnaziálne učivo geografie. Je to vhodný predmet aj pre budúcich študentov 

geografie, práva, enviromentalistiky, ekológie, cestovného ruchu, práce vo verejnej správe, 

politológie, medzinárodných vzťahov a geológie. 

 SPOLOČENSKO -VEDNÝ SEMINÁR (2h)  

Je určený najmä pre tých žiakov, ktorí majú záujem o náuku o spoločnosti a chcú si 

prehĺbiť vedomosti z niektorej vednej disciplíny, ktorá je súčasťou predmetu. Obsah 

seminára tvoria základy práva, politológie, filozofie, psychológie, sociológie a ekonómie. 

SPOLOČENSKO -VEDNÝ SEMINÁR (4h)  

Je zameraný na prípravu žiakov na maturitnú skúšku z náuky o spoločnosti. Obsah 

seminára tvoria základy práva, politológie, filozofie, psychológie, sociológie a ekonómie. 

Žiaci sa oboznámia so základnými znakmi práva. Podrobnejšie sa zaoberá jednotlivými 

právnymi odvetviami: rodinným právom, pracovným, občianskym, trestným a ústavným 

právom. Z politológie sa zameriava na vysvetlenie znakov demokratického politického 

režimu, porovnanie volebných systémov, princípy volebného práva, funkcie a význam 

ústavy ako základného zákona štátu. Precvičujú sa vedomosti z dejín filozofie, analyzujú sa 

vybrané filozofické texty. Preberajú sa základy psychológie, sociológie a ekonómie. 

EKONOMIKA (4h) 

Seminár je určený pre žiakov, ktorí maturujú z ekonomiky, ale aj pre žiakov, ktorí sa s 

ekonómiou a ekonomikou stretnú aj pri štúdiu na vysokej škole. Seminár je vhodný najmä 

pre žiakov, ktorí chcú študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Seminár je 

zameraný na vývoj ekonomického myslenia, makroekonómiu, mikroekonómiu,  

medzinárodné ekonomické vzťahy a integráciu. 

PSYCHOLÓGIA (3h) 

Náplňou seminára je príprava na maturitnú skúšku zo psychológie. Študenti sú 

oboznámení so základnými pojmami všeobecnej psychológie – psychológia ako veda, 

psychika, metódy v psychológii, psychické procesy (vnímanie, pozornosť, predstavivosť, 

myslenie, emocionalita, motivácia), psychológie osobnosti – osobnosť, temperament, 

inteligencia, psychické zdravie, stres, vývinovej psychológie – vývin človeka od počatia až 

po starobu, psychológia v praxi - psychológia reklamy a personalistika, psychoterapia, 

psychologická diagnostika a obrazy psychických porúch.  

Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky techník, testov a sledovanie dokumentov. 

DEJINY UMENIA (3h) 

Seminár je určený pre študentov maturujúcich z tohto predmetu ako i pre tých, ktorí 

majú o umenie záujem a chcú si doplniť vedomosti z niektorých oblastí.. Náplňou seminára 

sú:  dejiny výtvarného umenia, fotografia, film, hudba, tanec. Súčasťou seminára sú 

návštevy výstav, galérií a premietanie vizuálov a dokumentov o téme. 



SEMINÁR Z MATEMATIKY (2h) 

Odporúča sa žiakom, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z matematiky nad rámec seminára 

z matematiky (6h resp. 4h) napr. derivácie, integrály, komplexné čísla, prípadne ďalšie 

témy, ktoré nie sú súčasťou cieľových požiadaviek na maturitu z matematiky. Žiaci môžu 

využiť vedomosti pre ľahšie zvládnutie štúdia matematiky prvého ročníka vysokých škôl. 

Predpokladá sa vážny záujem o vyššiu matematiku pri súčasnej voľbe seminára z 

matematiky (6h) resp. seminára z matematiky (4h). 

SEMINÁR Z MATEMATIKY (4h) 

Odporúča sa žiakom, ktorí nechcú maturovať z matematiky, ale budú ju potrebovať na 

vysokej škole.  

SEMINÁR Z MATEMATIKY (6h) 

Odporúča sa žiakom, ktorí chcú maturovať z matematiky.  

 SEMINÁR Z INFORMATIKY (2h) 

Prehĺbenie a doplnenie vedomostí získaných na hodinách povinnej informatiky v 

nižších ročníkoch. Zameraný je na pochopenie princípov ako pracujú technológie a 

prostriedky IKT. 

Stručný obsah: aplikovaná informatika, spracovanie textov, spracovanie tabuliek, 

príprava prezentácií, úvod do hromadného spracovania údajov (databázy),  grafika a 

spracovania grafických informácií, operačné systémy, rozdelenie, vlastnosti, služby, 

zabezpečenie,  počítačové siete, princíp, využívanie, služby, internetové technológie v praxi 

(chat, video, online média), princíp práce, využívanie, služby, publikovanie informácií, 

WWW, HTML, CSS, JavaScript. 

Súčasťou seminára sú aj kurzy IT Essentials, Internet of Everythings, NDG Linux 

Essentials. (IT Essentials – úvod do HW a SW, počítačových sietí, bezpečnosti, NDG Linux 

Essentials – úvod do OS GNU Linux, Internet of Everythings – využívanie informačných 

technológií v bežnom živote). Informácie o kurzoch: https://www.netacad.com/web/about-

us/courses-and-certifications. Seminár je klasifikovaný. 

PROGRAMOVANIE (3h) 

Prehĺbenie a doplnenie vedomostí získaných na hodinách povinnej informatiky v 

nižších ročníkoch z programovania. Odporúča sa žiakom, ktorí chcú maturovať z 

informatiky, alebo chcú študovať na škole technického zamerania. 

Obsah: Syntax a sémantika programovacieho jazyka - konštanty, premenné, funkcie, 

cyklus, vetvenie programu. Použitie a tvorba procedúr, funkcií s parametrami. Dátové 

štruktúry - pole jednorozmerné, viacrozmerné. Typ záznam. Dátové štruktúry – textový 

súbor. Základné algoritmy, zápis vlastných algoritmov. Tvorba programov, ladenie, 

porozumenie hotovým programom.  

Seminár je klasifikovaný. Žiakom, ktorí uvažujú o maturite z informatiky sa odporúča 

zvoliť si kombináciu seminárov z programovania a informatiky. 

POZNÁMKA  

Spájanie maturitného a nematuritného seminára zo zvoleného predmetu nie je možné 

(Napríklad: nie je možné si zvoliť  seminár z biológie 2-hodinový aj 4-hodinový). 

Výnimkou je „nadstavbový“ seminár z matematiky (2h). 

https://www.netacad.com/web/about-us/courses-and-certifications
https://www.netacad.com/web/about-us/courses-and-certifications


        ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA VOLITEĽNÉ PREDMETY I. KOLO  

Priezvisko a meno žiaka, trieda:  

Počet hodín 
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Slovenský jazyk a literatúra 4 X SJL 

Prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) 4 X ( úroveň B2) ANJ 

Druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk) 2   NEJ 

Druhý cudzí jazyk (francúzsky jazyk) 2   FRJ 

Druhý cudzí jazyk (španielsky jazyk) 2   SJA 

Občianska náuka  1  OBN 

Umenie a kultúra  (2)   UKL 

Telesná a športová výchova 2   TSV 

 Voľbu zakrúžkujte: 
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Literárny seminár 2  LIS 

Konverzácia v anglickom jazyku 2  KAJ 

Konverzácia v nemeckom jazyku 2  KNJ 

Konverzácia vo francúzskom jazyku 2  KFJ 

Konverzácia v španielskom jazyku 2  KSZ 

Seminár z fyziky 2        4  SEF 

Seminár z chémie 2        4  SEC 

Seminár z biológie 2        4   SEB 

Seminár z dejepisu 2        4   SED 

Seminár z geografie 2        3  SEG 

Spoločensko-vedný seminár 2        4   SPS 

Ekonomika 4  EKO 

Psychológia 3   PSY 

Dejiny umenia 3   DEU 

Seminár z matematiky 2      4       6   SEM 

Seminár z informatiky 2  SEN 

Programovanie 3   PRO 

                     Počet hodín spolu (povinné + voliteľné):             29 

 

 

Podpis žiaka: __________________________________ 

 

 

Podpis rodiča*: __________________________________ 
 

*Rodič svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie výber voliteľných predmetov svojej dcéry/syna. 


