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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Ročník:  Druhý, 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne 

              Tretí, 4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne  

              Štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne  

 

Charakteristika predmetu: 

    Jadrom vyučovania je aktívny rozvoj vyjadrovania ţiakov, ktorý sa opiera o nevyhnutné poznatky zo štylistiky a 

zovšeobecnené poznatky o systéme jazyka (lexikológia, gramatika, pravopis, spisovná výslovnosť a pravopis), preto 

sú jazykové tematické celky funkčne priradené k slohovým tematickým celkom. Jazykové vyučovanie má v porovnaní 

s ostatnými vyučovacími predmetmi tú osobitosť a náročnosť, ţe osvojenie si kaţdého poznatku musí byť preukázané 

nielen zručnosťou, ale aj návykom v rečových činnostiach. 

    Výber a štruktúra obsahu je postavená na vzťahu slohový postup - funkčný jazykový štýl - komunikatívna situácia. 

Začína sa najjednoduchším, t.j. informačným slohovým postupom v hovorovom, administratívnom a publicistickom 

štýle, pokračuje rozprávacím a opisným slohovým postupom v hovorovom (ústna forma), publicistickom a náučnom 

(odbornom) štýle a vyvrcholí výkladovým slohovým postupom v náučnom štýle. 

    Zreteľ na intelektuálnu úroveň ţiaka zabezpečuje, ţe sa všetky postupy a útvary viac alebo menej známe zo 

základnej školy preberú s väčším dôrazom na samostatnú prácu ţiaka (rozvoj zručností), na uplatnenie jeho osobnosti, 

vyjadrovanie vlastného názoru a rozvoj jeho individuálneho štýlu. 

    Výber a štruktúra jazykového učiva umoţňuje hlbšie poznať systém jazyka a jeho jednotlivé roviny, takţe 

vedomosti ţiakov budú odráţať všeobecnejšie zákonitosti jazyka. 

     Vo výbere a štruktúre učiva sa výrazne prejavuje zreteľ na rozvoj vyjadrovania ţiakov 

ustavičným dôrazom na diferenciáciu jazykových prostriedkov z hľadiska spisovnosti a slohovej platnosti.  

     Výber a štruktúra obsahu posilňuje učebný predmet tak vo vzťahu k základnej škole, ako aj vo vzťahu k ostatným 

učebným predmetom. Integruje ich najmä praktickým výcvikom metód samostatného štúdia (konspekt, excerpt) a 

výskumných metód (projekt), rozvíjaním pojmového a odborného (terminologického) vyjadrovania, logického a 

tvorivého myslenia. 

     Obsah slohových prác ţiakov súvisí s aktuálnymi problémami ţivota našej spoločnosti a čerpá z oblastí ostatných 

učebných predmetov, nemá však tieto predmety nahrádzať. 

 

Ciele: 

Ţiak si osvojí vedomosti: 

- o komunikačnom a slohotvornom procese, o slohotvorných a  komunikatívnych činiteľoch; 

- o prostriedkoch spisovného jazyka a ich pouţívaní aj vzhľadom  na učenie sa cudzích jazykov; 

- o štýlovom charaktere jazykových prostriedkov; 

- o vzniku jazyka, o podstate jazyka ako systému znakov, o jazykových funkciách, o vzťahu jazyka a spoločnosti; 

- o jazykovedných disciplínach (jazykových rovinách), o vývine  a súčasnom stave našej jazykovedy.  



- osvojiť si postupne logicko-myšlienkové operácie, a to najmä reprodukciu, porovnávanie a analógiu, klasifikáciu, 

analýzu a syntézu, indukciu a dedukciu a zovšeobecňovanie 

Ţiaci si osvoja činnosti: 

- vyjadrovať sa výstiţne a kultivovane, t.j. jazykovo správne  a komunikatívne (slohovo) vhodne so zreteľom na 

funkciu (cieľ)  prejavu a na adresáta, a to v hovorených i písaných prejavoch; 

- interpretovať a hodnotiť jazykové prejavy a texty cudzie  i vlastné, konspektovať a citovať, odôvodniť výber 

jazykových  prostriedkov vo vlastnom prejave, argumentovať; 

- tvoriť jazykové prejavy hovorové (beţnej komunikácie), administratívne, náučné (odborné), rečnícke, prípadne aj 

umelecké;  informačné, rozprávacie, opisné, výkladové a úvahové; 

- základy techniky hovorených prejavov dialogických a monologických (praktická rétorika); 

- racionálne samostatne študovať (konspektovať) 

- kladný postoj k slovenskému spisovnému jazyku ako nevyhnutnému  základu jazykovej kultúry a k národnému 

jazyku ako dôleţitej  zloţke národnej kultúry a histórie; s tým súvisí aj  rešpektovanie iných národných jazykov; 

- chápať jazyk ako dominantný prostriedok komunikácie, kladného  ovplyvňovania medziľudských vzťahov a v týchto 

intenciách systematicky rozvíjať a pouţívať svoj jazykový prejav; 

- zodpovednosť za kultivovanosť vlastného ústneho i písomného  prejavu (dodrţiavanie noriem) a potreba taktne v 

tomto smere  ovplyvňovať svoje okolie; 

- rozvíjanie estetického cítenia najmä rozborom, hodnotením, citovaním a výrazným prednesom textov spisovateľov a 

publicistov,  sústavnou starostlivosťou o estetiku vlastného ústneho a písomného prejavu, ktorá vrcholí projektom, 

úvahou a rečníckym  útvarom. 

 

Prostredníctvom literárnej výchovy ţiak: 

 

- si osvojí základné literárnovedné pojmy a na výbere najvýznamnejších slovenských autorov a literárnych diel sa 

oboznámi s chronologickým modelom vývinu umenia a umeleckej literatúry a jeho súvislosťami s rozvojom umenia a 

literatúry v zahraničí, 

- naučí sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom, nadhľadom, získa schopnosť spojiť spontánnu analýzu 

diela s emocionálnym preţívaním textu, 

- naučí sa chápať ideovú a umeleckú intencionalitu diela tým, ţe si uvedomí štylistickú 

a kompozičnú organizáciu textu a ich príspevkov ku komplexnej estetickej pôsobnosti diela, 

- osvojí si zručnosť pouţívať pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela poznatky 

 z teórie a dejín literatúry, 

- naučí sa pouţívať metódy analýzy a interpretácie básnických, prozaických a dramatických diel tak, aby sa 

emocionálny záţitok pri následnej analýze nestrácal, ale skôr prehĺbil, aby sa neporušila umelecká celistvosť diela, t.j. 

aby ţiak pri rozbore a interpretácii nerozbíjal umelecké dielo na disparátne fragmenty, ale chápal ich systémovú 

celistvosť a celostnú umeleckú pôsobnosť, 

- naučí sa chápať literárne dielo ako znak a vidieť ho ako štylizovaný model skutočnosti, v ktorom sa okrem súdobej 

reality odráţa aj celý autorský subjekt, jeho myslenie, emocionalita a kultúrna príslušnosť. 

 



 
Metódy a formy práce: 

     Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické 

a experimentálne metódy. 

     Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy na začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu 

získavania a objavovania nových poznatkov. Pri motivácii sa vyuţíva skutočnosť, ţe pojmy, definície a skladba 

jazyka boli zavedené pri riešení konkrétneho problému, ţe slovenský jazyk a literatúra ako veda vychádza 

predovšetkým zo skúseností, objavovania a z potrieb riešiť reálne situácie. 

     Funkciou expozičných metód je oboznámiť ţiakov s novými pojmami, vzťahmi,  pracovnými postupmi a nimi 

spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska osvojenia si nových poznatkov 

a zručností, ale i z hľadiska normatívneho, pretoţe rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

     Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ 

k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom.  

     Z hľadiska zisťovania vzdelávacej efektivity práce učiteľa či ţiaka, sú významné diagnostické metódy, ktoré 

pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi 

najbeţnejšie metódy patrí písomné skúšanie - testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, cvičenia... 

Aktivita ţiaka pri vyučovaní fyziky nesmie byť orientovaná na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s hľadaním 

podstaty problému, so samostatným myslením , objavovaním a pozorovaním. Vyučovanie má do istej miery kopírovať 

objaviteľský postup. To si vyţaduje, pokiaľ je to moţné, aby sa učivo predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré 

majú ţiaci riešiť. Zdôrazňovanie aktivity ţiaka, jeho samostatnej práce, odporúčanie heuristických metód však ešte 

neznamená, ţe je potrebné zriecť sa metód a foriem typicky vyučovacieho charakteru. 

     Experimentálne metódy majú v slovenskom jazyku a literatúre nezastupiteľný význam pri overovaní cvičení, 

pozorovaní rôznych javov, pri ktorých si ţiak osvojuje postupy nasledovania inštrukcií písaných aj slovných, 

zaznamenáva a spracúva údaje, spolupracuje v skupine. 

 

Pri rešpektovaní zásady veku primeranosti budú vyuţívané tieto metódy: 

 výklad 

 heuristicky rozhovor 

 riadená práca ţiakov s historickým školským prameňom, historickou mapou, videoprogramom 

 práca s textom a otázkami 

 práca s odbornou literatúrou a časopismi 

 brainstorming 

 pojmové mapy 

 kooperatívne (skupinové) vyučovanie 

 projektové vyučovanie 



Ročník: Druhý 

 

Tematický celok:  Komunikácia slovesného umenia, umelecký štýl 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Rozprávací slohový postup (rozprávanie, druhy rozprávania, 

kompozícia umeleckého rozprávania).  

Opisný slohový postup (opis, kompozícia opisu, druhy opisu – 

statický a dynamický, opis pracovného postupu, objektívny a 

subjektívny – karikatúra, jednoduchý, umelecký, náučný). 

Charakteristika. Druhy charakteristiky (objektívna a subjektívna, 

priama a nepriama, skupinová, porovnávacia a individuálna – 

posudok, autocharakteristika, beletrizovaný ţivotopis) 

 

Prierezové témy: mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj , 

finančná gramotnosť    

 

Ţiak vie výrazne čítať umelecký 

text. Vie čítať umelecký a vecný 

text s porozumením. Vie rozlíšiť a 

charakterizovať umelecký a vecný 

text po obsahovej i formálnej 

stránke. Vie v texte analyzovať 

vyuţité výrazové prostriedky, napr. 

terminológiu, synonymá, 

kompozíciu ap., z hľadiska 

autorovho zámeru a funkcie textu. 

Dokáţe zostaviť recept 

jednoduchého jedla a vyčísliť 

náklady na jeho prípravu. 

 

 

 Tematický celok:  Masmediálna komunikácia, publicistický štýl.  

  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Spravodajské útvary  (jednoduchá správa, rozšírená správa, noticka, 

interview).  

Analytické útvary (glosa, recenzia, editoriál).  

Beletristické útvary (reportáţ, fejtón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţiak dokáţe porozumieť textu, t. j. je 

schopný vystihnúť hlavnú 

myšlienku textu a niekoľko 

kľúčových slov. Dokáţe rozlíšiť 

nevhodnosť pouţitých slov, resp. 

slovných spojení v ústnom 

jazykovom prejave v beţných 

komunikačných 

situáciách i v rámci masmediálnej 

komunikácie. Je schopný zhodnotiť 

škálu vyjadrovacích 

prostriedkov účastníkov 

komunikácie z hľadiska spisovnosti, 

resp. z hľadiska regionálneho 

a sociálneho triedenia jazyka. 

Odlišuje štylisticky primerané 

jazykové prostriedky od štylisticky 

neprimeraných jazykových 



 

 

 

Prierezové témy: mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj     

prostriedkov v závislosti od danej 

komunikačnej situácie. 

 

Tematický celok:  Morfologická rovina jazyka 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Gramatický tvar.  

Podstatné mená - plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská 

platnosť. Vzor: kuli; gazdiná. Menné gramatické kategórie. 

Prídavné mená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská 

platnosť.  

Zámená – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť. 

Druhy zámen  

Číslovky – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská 

platnosť. Druhy čísloviek. 

Slovesá – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť. 

Slovesné gramatické kategórie – rod, historický prézent, slovesá – 

sponové, modálne, fázové, činnostné, stavové, rod – činný, trpný. 

Príslovky – plnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť.  

Predloţky – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť.  

Spojky – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť. 

Priraďovacie –zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie, 

podraďovacie.  

Častice – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť.  

Citoslovcia – neplnovýznamový slovný druh, vetnočlenská platnosť. 

 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj     

Ţiak vie určiť slovnodruhovú a 

syntaktickú platnosť všetkých slov v 

texte. 

Správne uplatňuje gramatické 

kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov. Ovláda 

klasifikáciu slovných druhov: 

plnovýznamové – 

neplnovýznamové; ohybné – 

neohybné; 

s vetnočlenskou platnosťou – bez 

vetnočlenskej platnosti. Vie v texte 

odlíšiť jednotlivé druhy 

neplnovýznamových slovies 

 

Tematický celok:  Syntaktické prostriedky textu 

    

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vety podľa modálnosti. 

Hlavné vetné členy - vetný základ (slovesný, neslovesný), rozvíjacie 

Ţiak pri organizácii myšlienok vo 

vlastných jazykových prejavoch vie 



vetné členy – predmet priamy, nepriamy. Priraďovací sklad, 

určovací sklad.  

Priraďovacie súvetie – zlučovacie, stupňovacie odporovacie, 

vylučovacie.  

Podraďovacie súvetie – vedľajšia veta: prísudková, podmetová, 

predmetová, príslovková časová, príslovková príčinná, príslovková 

spôsobová, prívlastková. 

 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj 

 

dodrţať pravidlá a poţiadavky 

syntaxe. Vie zdôvodniť vzťah medzi 

členmi skladov vo vete na 

základe ich funkcie. Vie 

transformovať jednoduché vety na 

súvetia a naopak. Funkčne ich 

vyuţíva vo vlastných jazykových 

prejavoch. Vie dodrţať interpunkciu 

v jednoduchej vete a v jednoduchom 

súvetí. 

 

Tematický celok:  Polovetná syntax 

     

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Polovetná syntax – princíp úspornosti komunikácie, funkcia 

polovetných konštrukcií vo vete, štylistické vyuţitie polovetných 

konštrukcií. 

Typy polovetných konštrukcií 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj 

Ţiak vo vlastných jazykových 

prejavoch vie dodrţať pravidlá a 

poţiadavky syntaxe. Dokáţe 

pretransformovať súvetie na vetu 

s polovetnou konštrukciou.  

 

Tematický celok:  Nadvetná syntax 

      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Členenie textu (odsek, kapitola).  

Typy rozprávača (vševediaci, priamy). 

Pásmo rozprávača (autorská reč, nepriama reč).  

Pásmo postáv (priama reč, vnútorný monológ). 

Modifikácia vetnej stavby (vytýčený, pripojený a osamostatnený 

vetný člen, elipsa, apoziopéza, parentéza). 

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova a ochrana ţivota a zdravia  

Ţiak vie vytvoriť kompozične 

zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

logické, časové a príčinno-následné 

súvislosti textu a poţiadavky 

slovosledu v slovenčine. Vie 

nájsť v texte prvky súdrţnosti a 

funkčne ich vyuţíva vo vlastných 

jazykových prejavoch. Dokáţe 

rozlíšiť jednotlivé typy rozprávača. 

Vie rozpoznať nepravidelnosti vo 

vetnej stavbe. 

 

 

 



Tematický celok: Lyrická poézia – štylizácia 

      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu symbol ako prostriedku štylizácie 

básnického textu. Odlíšenie literárneho symbolu od symbolu ako 

znaku s dohodnutým významom. Vyvodenie básnických 

Ţánrových foriem sonet a óda. Kompozícia lyrickej básne. 

Vyvodenie pojmu epiteton ako atribútu s obraznou, trópickou 

funkciou v básnickom texte. Tvorba jednotlivých sylabicko-

tonických veršov s vyuţitím epitet.  

B) Čítanie a interpretácia lyrických básní.  

 

Štylisticko-lexikálna analýza básne, vysvetlenie významu  

jednotlivých jazykových prvkov pre celkové vyznenie básne. 

Interpretácia nálady, emocionálneho zafarbenia básne.  

Výklad pochopenia lyrického posolstva básne, interpretácia 

diela.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela a jeho 

obhajoba počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

Povinný autor: I. Krasko – vlastný výber.  

Odporúčaní autori: F. Petrarca, P. O. Hviezdoslav, S. H. 

Vajanský, V. Roy, M. Rázus, E. B. Lukáč, S. Petőfi, A. S. 

Puškin, M. J. Lermontov  
 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj   

Ţiak vie vysvetliť podstatu 

symbolu, vie vysvetliť rozdiel 

medzi symbolom a trópmi. V texte 

neznámej básne dokáţe určiť 

symbol a s jeho pomocou 

identifikovať sémanticko 

emocionálne vyznenie básne.  
Ţiak chápe obraznú podstatu 

epiteta, vie ho odlíšiť od 

gramatického prívlastku a dokáţe 

vystihnúť jeho úlohu vo vecnom a 

emocionálnom vyznení básne. 

Takéto epitetá dokáţe aj vytvoriť a 

pouţiť pri tvorbe vlastných 

jednotlivých veršov.  

Ţiak pozná vonkajšiu kompozičnú 

štruktúru sonetu a rozpozná formu 

sonetu aj u neznámej básne. Vie 

určiť jeho rýmovú schému.  
Pozná štandardný trojstupňový typ 

vnútornej kompozície sonetu a 

dokáţe ho identifikovať a vysvetliť 

v akomkoľvek sonete s takouto 

štruktúrou.  

 

 

Tematický celok: Dramatická literatúra – všeobecné otázky          

      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu divadelnej hry ako literárnej formy 

(učiteľské vysvetlenie moţnosti chápať drámu aj ako literárny 

druh).  

Aplikácia pojmu vnútornej kompozície epického diela v dráme. 

Vonkajšia kompozícia drámy (dejstvo, výstup). Ďalšie 

horizontálne členenie drámy (dramatická postava, replika, 

monológ, dialóg, autorská poznámka). Vyvodenie pojmov 

súvisiacich s inscenáciou: herec, reţisér, dramaturgia. 

Inscenačné formy: divadelné predstavenie, film, televízna hra, 

rozhlasová hra.  

B) Čítanie a interpretácia dramatických textov.  

 

Dramatizované čítanie, resp. deklamácia textu drámy.  

Analýza kompozície dramatického diela (kompozičnej osnovy),  

identifikácia dramatickej línie diela.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie  

jednotlivých jazykových prvkov v celkovej umeleckej pôsobnosti  

Ţiak vie uviesť charakteristické 

črty vonkajšej kompozície 

divadelnej hry (drámy) a určiť 

prvky vonkajšej kompozície v 

akejkoľvek hre. Dokáţe vysvetliť 

spoločné a odlišné kompozičné 

vlastnosti divadelnej hry v 

porovnaní s veršovanou, resp. 

neveršovanou epikou.  

Pozná fázy vnútornej kompozície 

divadelnej hry a vie ich určiť v 

akomkoľvek texte klasicky 

skomponovanej divadelnej hry 

alebo v jej inscenácii.  
Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg 

a replika a vysvetliť zmysel 



diela.  

Verbalizácia vlastného čitateľského (diváckeho) záţitku  

a hodnotenia diela počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

Povinní autori a diela: W. Shakespeare: Hamlet; J. G. 

Tajovský: Statky-zmätky.  
Odporúčaní autori a diela: F. Schiller: Úklady a láska; V. Hugo: 

Hernani; A. S. Puškin: Boris Godunov; H. Ibsen: Pani z prímoria; 

P. O. Hviezdo 

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova a ochrana ţivota a zdravia 

autorskej poznámky. 

Dokáţe na príklade objasniť 

podstatu hercovej tvorivosti pri 

stvárnení postavy z akejkoľvek 

divadelnej hry a vysvetliť 

príspevok reţiséra k inscenácii.  
Ţiak pozná najznámejšie 

inscenačné formy dramatických 

diel . 

 

Tematický celok: Epická poézia - časomiera 

     

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie rytmického princípu pri striedaní prirodzene 

dlhých a krátkych slabík, zavedenie pojmu časomiera. Učiteľský 

výklad uplatnenia časomiery v starogréckej a rímskej poézii, v 

stredovekej literatúre (humanizmus) a novoveku (klasicizmus).  

 

B) Učiteľský výklad pojmu epos, vysvetlenie štandardného 

kompozičného a štylistického stvárnenia textu antického a 

klasicistického eposu. Učiteľský výklad spoločenského a 

ideového významu niektorého eposu, napr. Hollého Svatopluka.  

 

Intuitívne čítanie časomerných veršov, zaţitie pocitu presného 

rytmu časomerného verša.  

C) Čítanie s porozumením a interpretácia básne.  

 

(Rytmicky) intuitívne hlasné čítanie Predspevu z Kollárovej 

Slávy dcéry. Prevod textu do prózy a do súčasného jazyka.  

Myšlienková interpretácia Predspevu.  

Učiteľský výklad spoločenského významu skladby Slávy dcéra.  

Povinný autor a dielo: J. Kollár: Predspev zo Slávy dcéry.  

Odporúčaný autor: J. Hollý: Svatopluk – vlastný výber z eposu. 

 

Prierezové témy: mediálna a osobnostný a sociálny rozvoj  

Ţiak teoreticky ovláda 

zjednodušený princíp časomiery a 

intuitívne dokáţe (po 

predchádzajúcej príprave a s 

prípadnými chybami) nahlas 

prečítať akýkoľvek úryvok z 

básnického textu časomernej 

poézie.  
Text básnického diela dokáţe 

pretransformovať do prózy a 

súčasnej slovenčiny. 

 

Ţiak dokáţe na základe 

predchádzajúceho učiteľovho 

výkladu vysvetliť podstatu eposu, 

charakterizovať prvky jeho 

historicky ustálenej kompozície a 

uviesť príklady z antickej, resp. 

slovenskej klasicistickej literatúry.  
 

 

 

Tematický celok: Krátka epická próza – vnútorný monológ 

   Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu vnútorný monológ.  

Porovnanie fáz vnútornej kompozície v známych ţánrových  

formách krátkej epiky (poviedka, novela).  
B) Čítanie a interpretácia diel krátkej epiky.  

 
Kompozičná analýza zvolených diel. Identifikácia druhu rozprávača.  

Ţiak vie porovnať prozaické diela 

podľa určeného znaku (napr. podľa 

počtu tematických línií).  

Dokáţe plynulo, výrazne a 

jazykovo správne čítať akékoľvek 

prozaické dielo.  



Autorská koncepcia postáv a určenie ich úlohy vo významovej rovine 

umeleckého diela.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka a určenie funkcie jazykových 

prvkov v celkovej myšlienkovej a estetickej pôsobnosti diela.  

Verbalizáca vlastného čitateľského záţitku a hodnotenia diela, 

obhajoba vlastného stanoviska počas jeho analýzy a kritiky v triede. 

  

Odporúčaní autori a diela: M. Urban: Výkriky bez ozveny – vlastný 

výber; S. H. Vajanský – vlastný výber; J. Jesenský: Slovo lásky, 

Koniec lásky; J. Hrušovský a I. Horváth – vlastný výber;  

A. P. Čechov: Dom s mezanínom; K. Hamsun: Viktória; R. Rolland: 

Peter a Lucia; T. Mann: Smrť v Benátkach.  

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj a multikultúrna 

výchova 

Ţiak chápe podstatu vnútorného 

monológu a vie vysvetliť jeho 

funkciu v známom i neznámom 

umeleckom diele.  

Pri rozbore krátkej epickej prózy 

vie podať vnútorne štruktúrovaný 

výklad vonkajšej kompozície diela 

a pohotovo aplikovať klasický 

model vnútornej kompozície, 

vrátane prípadu, ţe vo výstavbe 

deja niektorá fáza absentuje.  

 

Tematický celok: Lyrická poézia – druhy lyriky  

      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu spoločenská lyrika a ľúbostná lyrika. 

Vyvodenie pojmu (básnický) protiklad (kontrast). Vyvodenie 

pojmu významový paralelizmus.  

 

Vlastná tvorba jednotlivých veršov s vyuţitím kontrastu, resp. 

paralelizmu.  

B) Čítanie a interpretácia lyrických básní.  

 

Štylisticko-lexikálna analýza textu a výklad pochopenia 

lyrického posolstva básne. Zatriedenie básne podľa druhu lyriky.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia básne, obhajoba 

vlastného stanoviska počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

Povinní autori a diela: A. Sládkovič: Marína – podľa vlastného 

výberu;  

I. Krasko – podľa vlastného výberu.  

Odporúčaní autori: J. Botto, S. H. Vajanský, J. Jesenský a M. 

Rázus – podľa vlastného výberu.  
S. Jesenin; E. Ady – podľa vlastného výberu; E. Browningová: 

Portugalské sonety; F. Šrámek: Splav (oboje – vlastný výber.)  

 

     Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj a tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti  

Ţiak vie vymedziť pojmy 

spoločenská a ľúbostná lyrika, 

aplikovať ich na akúkoľvek lyrickú 

báseň s týmto zameraním a 

vysvetliť svoje dôvody.  
Ţiak vie, čo je (básnický) protiklad 

a dokáţe ho určiť aj v neznámom 

prozaickom alebo básnickom texte. 

Dokáţe vytvoriť jednotlivé 

sylabické alebo sylabicko-tonické 

verše a pouţiť v nich básnické 

protiklady  

 

Tematický celok: Dramatická literatúra – komická dráma  

      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu komédia (veselohra). Učiteľský výklad 

pojmu fraška. Vyvodenie pojmu humor a hyperbola 

Ţiak vie vysvetliť podstatu 

veselohry a dokáţe aplikovať túto 



(zveličenie). Charakterový typ postavy.  

B) Čítanie a interpretácia veseloherných textov.  

Dramatizované čítanie, resp. deklamácia textu divadelnej hry.  

Analýza vnútornej kompozičnej osnovy dramatického diela.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie 

jednotlivých jazykových prvkov v celkovej umeleckej pôsobnosti 

diela (s dôrazom na komickosť).  

Verbalizácia čitateľského, resp. diváckeho záţitku a hodnotenia 

diela a/alebo jeho inscenácie, obhajoba vlastného stanoviska 

počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

C) Modelová inscenácia vybraných výstupov alebo scén z 

určenej veselohry v triede.  

D) Dramatizácia textu krátkej humoristickej poviedky (napr. M. 

Kukučín, E. Šándor, J. Jesenský, G. K. Zechenter-Laskomerský, 

F. Karinthy,  

S. Leacock, K. Čapek.)  

Povinní autori a diela: J. Palárik: Zmierenie alebo 

Dobrodruţstvo pri obţinkoch; Molière: Lakomec.  
Odporúčaní autori a diela: J. Hollý: Geľo Sebechlebský, Kubo;  

J. G. Tajovský: Ţenský zákon; I. Stodola: Čaj u pána senátora;  
W. Shakespeare: Skrotenie čertice; O. Wilde: Je dôleŢité mať 

Filipa; G.B. Shaw: Pygmalion  

 

Prierezové témy: mediálna a osobnostný a sociálny rozvoj, finančná 

gramotnosť 

vedomosť na akúkoľvek divadelnú 

hru veseloherného zamerania. 

Pozná pojem charakterový typ 

postavy a vie ho aplikovať na 

akúkoľvek divadelnú hru s daným 

typom postavy. Chápe komickosť 

postáv ako súčasť autorovej 

koncepcie príbehu a toto autorské 

zameranie dokáţe prepojiť s 

významovým plánom, pokiaľ ho 

hra obsahuje.  
Chápe situačný humor v divadelnej 

hre a v texte akejkoľvek hry vie 

určiť štylistické jazykové 

prostriedky (vrátane hyperboly), 

ktoré navodzujú humorný 

charakter diela.  

Ţiak dokáţe vyhodnotiť trvalé 

ţivotné hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi ţivotnými potrebami 

a financiami ako prostriedku ich 

zabezpečenia. 

 

 

Učebné zdroje: 

Gregorová I. – Lapitka M.: Literatúra pre 2. roč. gymnázií a stredných škôl, SPN, 2009 

Ţilka T.a spol.: Teória literatúry. OG-Vydavateľstvo Poľana,2007,4.vyd.  

Dvorák K.: Čítanka pre 2. roč. gymnázií a stredných škôl, VKÚ, Harmanec 2009 

Hincová K. – Húsková A.: Slovenský jazyk pre 1.-4. roč. stredných škôl, SPN, 2009 



Ročník: Tretí 

 

Tematický celok: Vedecká, odborná a pracovná komunikácia: Náučný jazykový štýl 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Náučný štýl 

Znaky náučného štýlu: 

- verejnosť, 

- písomnosť, 

- monologickosť, 

- odbornosť, 

- pojmovosť. 

Kompozícia a členenie textov náučného štýlu: 

- úvodná časť /titul, abstrakt, predhovor/ 

- jadro 

- záver /resumé/ 

Súdrţnosť textu: konektory 

Práca s cvičebnicou 

 

Výkladový slohový postup 

Postupy a formy logického myslenia: 

- indukcia, analýza, generalizácia, dedukcia, syntéza, 

- komparácia, konkretizácia, klasifikácia, kategorizácia 

- analógia, exemplifikácia, interpretácia, argumentácia 

Vyjadrenie príčinnosti /kauzality/: 

- príčina, účel, dôsledok, podmienka, prípustka. 

Výklad: 

- odborný článok, dizertácia, štúdia, prípadová štúdia, 

- analýza umeleckého textu, projektová práca, SOČ, KOP. 

Úvaha: 

- školská úvaha, úvaha v umeleckom štýle, glosa, 

- stĺpček, komentár 

Dokáţe identifikovať všetky 

informácie uvedené v texte 

explicitne. Je schopný dedukovať z 

textu a vyvodiť informácie,  

ktoré v ňom nie sú uvedené priamo, 

implicitne z neho ale  

vyplývajú, teda  na porozumenie 

textu je schopný vyuţiť  

uvaţovanie, analýzu, porovnávanie, 

vyvodzovanie,  

jednoduchú aplikáciu. Na lepšie 

porozumenie textu aktívne vyuţíva 

kontextové súvislosti. Je schopný 

interpretovať  text a integrovať 

informácie z  neho s 

predchádzajúcimi poznatkami  

a skúsenosťami. 

Dokáţe vybrať a hodnotiť text z 

hľadiska obsahu. 

Dokáţe hodnotiť text z hľadiska 

formy, jazykových  

prostriedkov, útvaru, štýlu a pod. 

 

Vie vytvoriť kompozične 

zrozumiteľný text, v ktorom uplatní 

logické, časové a príčinno-následné 

súvislosti textu a poţiadavky 

slovosledu v slovenčine. Vie nájsť v 

texte prvky súdrţnosti a funkčne ich 

vyuţíva vo vlastných jazykových 

prejavoch. 

Ţiak chápe vzťah ľudská práca – 

peniaze a etickú súvislosť medzi 

bohatstvom a chudobou. 



Esej: znaky eseje 

Práca s cvičebnicou 

Opisný slohový postup: 

- odborný/náučný opis 

- odborný referát 

- školský referát 

Študijné čítanie náučného textu: 

- pasívne čítanie 

- analytické čítanie 

- kritické čítanie 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova, finančná gramotnosť 

                                                                                                                                                                            

Tematický celok: Jazykové prostriedky 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zvukové jazykové prostriedky  

Fonetika 

Fonológia 

Zvukové javy v reči: 

- tónová modulácia reči (melódia) 

- silová modulácia hlasu (prízvuk, dôraz) 

- časová modulácia reči (rytmus, metrum, tempo, prestávka) 

Kvalitatívna modulácia hlasu (zafarbenie hlasu-timbre) 

Štylistické vyuţitie zvukovej stránky slov: 

- rým, zvukomaľba, paronomázia, aliterácia, eufónia 

Ortoepia (správna výslovnosť): 

- výslovnostné štýly: vysoký, neutrálny, niţší 

Výslovnosť a pravopis cudzích slov 

Práca s cvičebnicou 

Grafické jazykové prostriedky  

Písmo: písmeno, graféma 

Dokáţe sa pohotovo zorientovať v 

danej komunikačnej situácii a presne 

reagovať na počutý text jasnou, 

zrozumiteľnou a správne 

intonovanou odpoveďou alebo 

otázkou. Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodrţiava pravidlá 

spisovnej slovenskej výslovnosti, 

správne artikuluje. Vo svojich 

ústnych prejavoch uplatňuje vhodnú 

intonáciu, v ktorej dodrţiava 

významové a fyziologické pauzy, 

primerané  tempo reči, správne 

frázovanie výpovede a vhodnú 

moduláciu hlasu. Vo svojich 

písomných jazykových prejavoch 

dodrţuje pravopisné pravidlá. Pozná 

jazykovedné disciplíny, ktoré 

skúmajú zvukovú a písomnú podobu 

reči. 

Dokáţe aplikovať pravidlá 

znelostnej asimilácie a rytmického 

krátenia vo vlastnom jazykovom 

prejave. 



Ortografia/pravopis: 

- pravopisné princípy (fonematický, morfematický,    etymologický, 

gramatický) 

Rytmické krátenie 

Práca s cvičebnicou 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Tematický celok: Veľká epická próza – druhy románu  

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie druhov románu -  sociálny román a psychologický 

román. Sociálny typ postavy. Klasifikácia prebraných ţánrových 

foriem a druhov románu. 

 

 

B) Čítanie a interpretácia románov. 

Analýza horizontálnej kompozície diela (kompozičná osnova)  

románu. Identifikácia druhu rozprávača. Analýza autorskej 

koncepcie postáv v rámci myšlienkového zamerania celého diela. 

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka a hľadanie funkcie 

jazykových prvkov v celkovej myšlienkovej a estetickej 

pôsobnosti diela. Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia 

diela, obhajoba svojho stanoviska počas jeho analýzy a kritiky 

v triede. 

 

(Povinní autori a diela: M. Kukučín: Dom v stráni; J. C. 

Hronský: Jozef Mak, E. M. Remarque: Na západe nič nového 

Odporúčaní autori a diela: S. H. Vajanský: Suchá ratolesť, Letiace 

tiene; Milo Urban: Ţivý bič; G. Vámoš: Odlomená haluz; L. N. 

Tolstoj: Vojna a mier, Anna Kareninová; F. M. Dostojevskij: 

Zločin a trest. 

 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna 

výchova, finančná gramotnosť 

Sociálny román, psychologický 

román.  

Ţiak vie vysvetliť rozdiel medzi 

sociálnym a psychologickým 

románom, pričom berie do úvahy, 

ţe tieto druhy románu sa v praxi 

často v rôznej  

miere prelínajú. Je schopný svoje 

vedomosti vyuţiť pri analýze 

a určení  

druhu románu. Chápe podstatu 

sociálneho typu postavy, vie ju  

charakterizovať teoreticky, aj 

konkretizovať jej charakteristiku na 

základe prečítaného diela.  

Vie identifikovať  významovú 

rovinu diela. 

Ţiak  pochopil, ţe umelecké dielo 

je artefakt,  rozumie  vzájomným 

vzťahom medzi autorom, realitou 

a dielom a vie vysvetliť, ţe 

umelecké  

dielo je subjektívny svet vytvorený 

autorom podľa jeho vlastných 

hodnôt a estetického cítenia. Ţiak 

je schopný  zmocniť sa diela na 

základe všestrannej analýzy 

(kompozícia, štylizácia, obsah) 

a konfrontovať svoj systém hodnôt  

s hodnotami vyplývajúcimi z diela.  

Ţiak dokáţe vyhodnotiť trvalé 

ţivotné hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi ţivotnými potrebami 



a financiami ako prostriedku ich 

zabezpečenia. 

 

Tematický celok: Krátka epická próza - nespoľahlivý rozprávač 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu nespoľahlivý rozprávač.  

Vyuţitie pásma nespoľahlivého rozprávača vo vertikálnej 

kompozícii diela (významový plán diela). Klasifikácia druhov 

rozprávača. 

Začlenenie vnútorného monológu do obsahovej a myšlienkovej 

koncepcie diela: vnútorný monológ ako komentár k deju, resp. 

vnútorný monológ ako reflexia (úvaha). 

Tvorba krátkej poviedky s vyuţitím vnútorného monológu. 

 

B) Čítanie a interpretácia krátkej prózy. 

Kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza poviedok a noviel. 

Identifikácia druhu rozprávača.  

Analýza autorskej koncepcie postáv v rámci celkového  

myšlienkového zamerania diela. Interpretácia myšlienkovej a  

estetickej pôsobnosti diela. Verbalizácia čitateľského záţitku 

a hodnotenia diela, jeho obhajoba, resp. analýza a kritika v triede. 

 

Povinní autori a diela: Timrava: Ťapákovci; J. G. Tajovský: 

Maco Mlieč;  

Odporúčaní autori a diela: Timrava:  Bez hrdosti; J.G.Tajovský: 

Apoliena; G. Vámoš: Editino očko; J. Škvorecký: Prima sezóna; 

Belo Kapolka: Moţno ho ešte stretnem, v zbierke Kanadské smreky; 

E. Hemingway: Starec a more. 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Nespoľahlivý rozprávač 

Ţiak pozná podstatu vnútorného 

monológu, vie vysvetliť rozdiel 

medzi monológom v próze 

a dráme. Dokáţe  

rozlíšiť vnútorný monológ od 

vnútornej repliky postavy. 

Ţiak  pozná typ nespoľahlivého 

rozprávača, dokáţe ho  

identifikovať  

v akomkoľvek epickom diele  

Okrem základného 

(jednofaktorového) triedenia typov 

rozprávača dokáţe  vytvoriť 

klasifikáciu z viacerých hľadísk 

(napr. podľa formy  

rozprávania, resp. podľa vzťahu 

k významovej rovine 

diela/autorovi).  

Ţiak organizuje prácu skupiny, 

prináša podnety pri riešení úloh.  

Vie zhrnúť výsledky spoločného 

bádania. V prípade protinázoru 

dokáţe  sformulovať argument 

v prospech riešenia vlastnej 

skupiny alebo  rozpoznať správnosť 

odlišného  

stanoviska a prijať ho. 

 

 

Tematický celok : Lyrická poézia – voľný verš 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu voľný verš. Identifikácia náhradných  

rytmotvorných činiteľov (opakovacie figúry, medziveršové pauzy, 

Ţiak rozpozná vlastnosti voľného 

verša akejkoľvek básne a vie na jej 

príklade demonštrovať rozdiely 



dôrazové vrcholy veršov, rytmizovaná intonácia – frázovanie).  

Učiteľský výklad pojmu pásmo. 

Vyvodenie pojmu impresionizmus a senzualizmus v poézii.  

Vyvodenie pojmu reflexívna lyrika, duchovná (náboţenská) lyrika. 

Klasifikácia druhov lyriky. 

 

 

B) Čítanie a interpretácia lyrických básní. 

Štylisticko-lexikálna analýza textu a určovanie funkcie jazykových 

prvkov v lyrickom posolstve diela. 

 Interpretácia lyrického odkazu básne. 

 

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, obhajoba  

vlastného názoru počas jeho analýzy a kritiky v triede. 

 

C) Tvorba krátkej úvahy s dôrazom na štylistickú originalitu. 

 

Povinní autori: J. Smrek, R. Dilong – vlastný výber. 

Odporúčaní autori: E. B. Lukáč, L. Novomeský, J. Kostra, V. 

Beniak, A. Rimbaud, S. Mallarmé, P. Valéry, W. Whitman, J. 

Wolker, J. Seifert –všetci podľa vlastného výberu. 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

medzi voľným a metricky  

viazaným veršom.  

Chápe  a vie vysvetliť estetickú 

pôsobivosť voľného verša a takto 

napísanú báseň dokáţe  čítať 

jazykovo správne a so 

subjektívnym frázovaním. Vie  

charakterizovať podstatu 

reflexívnej a duchovnej poézie,  vie 

vysvetliť  prekrývanie sa 

jednotlivých druhov lyriky 

v konkrétnych dielach. 

Ţiak chápe otvorenosť básnickej 

výpovede pri lyrickej poézii, ale  

zároveň dokáţe tlmočiť svoj 

osobný výklad významového 

a estetického  

vyznenia akejkoľvek básne tohto 

druhu. V texte básne vie 

identifikovať lexikálne, štylistické, 

kompozičné a rytmotvorné 

prostriedky, ktoré  

vytvárajú posolstvo básne.  

Ţiak vie nové poznatky vhodne 

a prehľadne zaznamenať 

a pouţívať pri ďalšej práci alebo pri 

odpovedi. Dokáţe sledovať odlišné 

interpretácie a uvaţovať o tom, či 

sú kompatibilné s jeho  

hľadiskom, alebo či ich povaţuje za 

dezinterpretácie.  

 

 

Tematický celok: Veľká epická próza – reťazový kompozičný postup 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vyvodenie pojmu reťazová kompozícia (reťazový kompozičný 

postup). Učiteľský výklad oslabenej organizácie sujetu v dielach 

s reťazovou kompozíciou. Porovnanie diel s klasickou (päťfázovou) 

kompozičnou osnovou a diel s reťazovou kompozíciou.  

Identifikácia lyrizácie štýlu epickej prózy. Vyvodenie pojmu 

lyrizovaná próza. Vyvodenie pojmu monumentalizácia (osôb,  

prírodných javov), idealizácia postáv, animizácia zvierat a vecí 

a vyvodenie pojmu personifikácia v próze. 

Ţiak ovláda klasický päťfázový 

i reťazový kompozičný postup.  Vie 

uviesť ich charakteristické  prvky 

v akomkoľvek epickom diele.  

Vie vysvetliť rozdiely v dramatickej 

línii rozprávania pri pouţití 

odlišných kompozičných  

postupov. 



 

A) Tvorba umeleckého opisu prírodnej scenérie alebo človeka  

prostredníctvom jazyka s prvkami lyrizmu (poetizácia). 

 

B) Čítanie a interpretácia románov.  

Analýza a hodnotenie autorskej koncepcie postáv v rámci celkového 

myšlienkového zamerania diela.  

Interpretácia myšlienkovej a estetickej pôsobnosti diela. 

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, jeho obhajoba 

počas jeho analýzy a kritiky v triede. 

 

 

 

Povinní autori a diela: D. Chrobák: Drak sa vracia; J. C. 

Hronský: Jozef Mak. 

Odporúčaní autori: M. Urban: Ţivý bič; Ľ. Ondrejov: Zbojnícka 

mladosť, Jerguš Lapin; M. Figuli: Tri gaštanové kone; J. Giono: 

Spev sveta; Ch. Ramuz: Pastvina Derborence; J. Linnankoski: 

Pieseň o červenom kvete; E. Claes: Herman Coene; K. Hamsun: 

Poţehnanie zeme; M. Gorkij: Makar Čudra; J. F. Cooper: Stopár; J. 

Conrad: Srdce temnôt. 

 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova 

Ţiak  chápe podstatu lyrizácie 

rozprávania a dokáţe  nájsť a určiť 

jazykové prostriedky pouţité na 

poetizáciu diela.  Vie, čo je 

idealizácia (a monumentalizácia) 

postáv,dokáţe určiť prostriedky, 

ktoré na ňu pouţil autor, a to tak 

štylisticko lexikálne, ako aj  situačné 

(dejové). Vie vysvetliť štylistickú 

podstatu personifikácie v dielach  

lyrizovanej prózy. Všetky tieto 

vedomosti dokáţe  uplatniť pri 

tvorbe lyrizovaného opisu.  

Poznatky získané analýzou jazyka 

lyrizovanej prózy dokáţe uplatniť  

pri vysvetlení významovej roviny 

daného diela,  a objasniť  autorskú 

koncepciu postáv.  Rozumie  

podstate boja medzi dobrom a zlom 

a dokáţe ho  aplikovať na toto dielo. 

Konflikt pozitívnych a negatívnych 

síl vníma v duchu autorovho 

podania, ale zároveň dokáţe  

prekonať sugestibilitu textu a pokúša 

sa zaujať aj  

stanovisko odvodené z vlastných 

hodnôt. 

 

 

Tematický celok: Dramatická literatúra - tragická dráma 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu tragické, tragédia. Učiteľský výklad 

o antickom divadle a antickej tragédii. Učiteľský výklad 

dramatických princípov jednoty (nemennosti) miesta, 

(ohraničenosti) času a (stálosti) charakterov postáv. Učiteľský 

výklad pojmu osudovosť ako určujúceho princípu dramatickej línie 

antickej tragédie. 

 

B) Čítanie a interpretácia dramatických textov. 

Dramatické čítanie, resp. deklamácia textu divadelnej hry. 

Ţiak pozná podstatu tragédie 

a dokáţe z hľadiska dichotomie  

tragédia/komédia určiť hru,ktorú 

čítal alebo ktorej inscenáciu videl. 

Pozná klasickú kompozíciu drámy 

a vie ju  aplikovať na akékoľvek  

dramatické dielo s takouto dejovou 

štruktúrou. 

Ţiak  dokáţe v texte divadelnej hry  



Analýza vnútornej kompozície dramatického diela a určenie funkcie 

jednotlivých jazykových prvkov v celkovom myšlienkovom 

zameraní  a estetickej účinnosti diela (s dôrazom na tragickosť). 

Verbalizácia čitateľského, resp. diváckeho záţitku a hodnotenia 

diela a/alebo inscenácie, obhajoba vlastného stanoviska počas jeho 

analýzy a kritiky v triede. 

 

C) Inscenácia vybraných výstupov alebo scén z určenej tragédie 

v triede.  

Návrh reţijnej koncepcie hry.  

Návrh dekorácií a kostýmov. 

 

D) Dramatizácia textu krátkej poviedky s tragickým zameraním 

(napr. od Tajovského, Timravy, Gašpara , Urbana, Čechova, 

Hemingwaya atď.). 

Vlastný preklad určeného výstupu z anglického alebo nemeckého 

originálu. Posúdenie vecnej správnosti a štylistickej účinnosti 

prekladu v triede. 

 

Povinní autori a diela: Sofokles: Antigona; W. Shakespeare: 

Hamlet; I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva. 

 

Odporúčaní autori a diela: W. Shakespeare: Romeo a Júlia; P. 

Corneille: Cid; F. Schiller: Úklady a láska, Mária Stuartová; V. 

Hugo: Hernani; A. S. Puškin: Boris Godunov;  E. O´Neill: Túţba 

pod brestmi; P. O. Hviezdoslav: Herodes a Herodias; I. Stodola: 

Bačova ţena; J. Barč-Ivan: Matka. 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť 

určiť komunikačné formy.   

Štylisticko-lexikálnou analýzou 

dokáţe  určiť prvky, ktoré sú  

v prehovoroch postáv nositeľom 

myšlienkového  posolstva 

a estetickej pôsobivosti diela. Vie  

zhodnotiť reţijnú koncepciu 

inscenácie a prácu hercov, svoj 

názor verejne  prezentovať v triede 

a v diskusii je schopný  uviesť 

relevantné  prvky z textu hry alebo 

z inscenácie ako  

argumenty. Ţiak sa vie  zapojiť do 

dramatizovaného čítania, plynulo, 

výrazne a jazykovo správne dokáţe 

prezentovať text niektorej postavy. 

Dokáţe  navrhnúť celkové reţijné 

poňatie hry a inscenáciu niektorých 

výstupov z hry. Vie  navrhnúť 

výtvarne zaujímavé stvárnenie 

javiskového priestoru.Dokáţe  

zdramatizovať text kratšieho 

prozaického alebo epického 

básnického diela, vhodne  vyuţiť  

monológ a dialóg,  sformulovať 

scénické a inscenačné poznámky.  

Vie vyuţiť jazykové prostriedky na  

dosiahnutie dramatického napätia 

a estetického dojmu. 

Ţiak prijíma finančné rozhodnutia  

zvaţovaním alternatív a dôsledkov. 

 

 

Tematický celok: Lyrická poézia – čistá lyrika 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu čistá lyrika (absolútna,  neintencionálna 

lyrika) a zvukomaľba. 

 

B) Čítanie a interpretácia významovo (sémanticky) otvorených 

lyrických básní. 

Individuálny prístup k hlasnej prezentácii polytematickej a  

Ţiak chápe podstatu čistej lyriky 

a tento poznatok dokáţe aplikovať 

na ktorýkoľvek básnický text. 

Rozumie princípu voľného 

priraďovania lyrických pasáţí a je 

schopný domyslieť a verbálne 

prezentovať jednotu lyrickej 

výpovede  s veľkou tematickou 



neintencionálnej básne. 

Štylisticko-lexikálna a zvuková analýza textu a vyvodzovanie  

lyrického posolstva diela priamo z jazyka básne. 

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela. 

 

  

Povinní autori: I. Krasko, R. Dilong – vlastný výber. 

 

Odporúčaní autori: J. Kostra, V. Beniak, Š. Moravčík,  P. Verlaine, 

S. Jesenin, Ch. Morgenstern – podľa vlastného výberu. 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

a gramatickou  

uvoľnenosťou a náročným 

imaginatívnym jazykom. 

Text dokáţe čítať jazykovo správne, 

výrazne a s osobne podmieneným 

frázovaním. Chápe otvorenosť 

básnickej výpovede pri čistej lyrike 

a dokáţe tlmočiť svoj výklad 

významového a estetického 

vyznenia akejkoľvek  

básne tohto druhu. V texte básne vie 

identifikovať lexikálne, štylistické, 

kompozičné a rytmotvorné činitele, 

a na ich základe vie odôvodniť  

svoje chápanie diela. 

 

 

 

Tematický celok: Netradičná epická próza – prúd autorovho vedomia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Učiteľský výklad pojmu hlbinná psychológia. Vyvodenie pojmu 

asociácia. Učiteľský výklad pojmov prúd autorovho vedomia 

a bezsujetová próza. 

 

B) Čítanie a interpretácia prozaických diel. 

Analýza horizontálnej kompozičnej štruktúry diela. Identifikácia 

druhu rozprávača. 

Štylisticko-lexikálna analýza textu a identifikácia dejového plánu 

textu. Interpretácia významového plánu textu. Hodnotenie 

estetickospoločenského prínosu diela vo svetle súčasných 

spoločenských názorov a hodnôt. 

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, jeho obhajoba 

počas posudzovania tohto stanoviska v triede. 

 

 

Povinní autori a diela: D. Dušek: Kufor na sny.  

 

Odporúčaní autori a diela: Alain-Fournier: Veľký Meaulnes; F. 

Kafka: Proces; F. Kafka: Premena; W. Faulkner: Neodpočívaj 

v pokoji; A. Camus: Cudzinec, Mor; T. Capote: Raňajky 

Ţiak chápe asociáciu ako vedomú 

alebo podvedomú formu organizácie 

jednotlivých segmentov prozaického 

textu, ktorý sa nezakladá primárne  

na rozprávaní príbehu. V texte 

identifikuje segmenty, ktoré spolu 

síce spolu obsahovo súvisia, ale 

v štruktúre textu sú umiestnené bez 

časovej a logickej súvislosti. Je 

schopný objaviť kompozičný princíp 

aj v netypicky organizovanom  

neznámom diele a aspoň čiastočne 

vysvetliť jeho estetickú účinnosť.  

Rozumie koncepcii non-

realistických, bizarných 

a nadprirodzených postáv či 

netradičných rozprávačov 

a v akokoľvek diele  dokáţe  

vystihnúť ich zmysel v celkovom 

zameraní diela. 

 



u Tiffanyho; J. C.-Hronský: Pisár Gráč; D. Tatarka: Panna 

zázračnica; R. Sloboda: Narcis; 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

 

Učebné zdroje:  

Caltíková M. a spol.: Slovenský jazyk /učebnica/. Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava,2010 

Caltíková M. a spol.: Slovenský jazyk /cvičebnica/. Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava,2010 

Gregorová I., Lapitka M.: Literatúra pre 3. a 4. roč. gymnázií a SOŠ, 1.diel, Príroda, Bratislava, 2011 

Dvořák K.: Čítanka pre 3.roč. gymnázia a SOŠ, SPN, Bratislava 2011, 1.vyd. 

Ţilka T. a spol.: Teória literatúry. OG-Vydavateľstvo Poľana,2007,4.vyd.  



Ročník: Štvrtý 

Časť  Slovenský  jazyk 

 

Tematický celok:  Komunikácia a sloh 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Rečnícky štýl 

Znaky rečníckeho štýlu – verejnosť, ústnosť/písomnosť, 

sugestívnosť, adresnosť, názornosť 

Výrazové prostriedky rečníckeho štýlu – verbálne, neverbálne 

Fázy tvorenia rečníckeho prejavu 

Rečnícke trópy a figúry 

Chyby v rečníckom prejave 

Dejiny rétoriky – staroveké Grécko, staroveký Rím, stredovek, 

renesancia rétoriky, rétorika na Slovensku 

Ţánre rečníckeho štýlu 

- Agitačné 

- Náučné 

- Príleţitostné 

Tvorba vlastného prejavu a prednes pred triedou 

Prierezové témy:  osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, mediálna výchova 

 

Ovláda aktuálnu jazykovú normu.  

 Pri tvorbe vlastného jazykového 

prejavu dodrţiava, resp. 

prispôsobuje si jednotlivé fázy 

tvorby prejavu s dôrazom na jeho 

vhodnú ústnu alebo písomnú 

prezentáciu.  

Pri ústnej prezentácii jazykového 

prejavu aktívne vyuţíva vhodné 

mimojazykové prostriedky. 

Vo svojej jazykovej praxi sa 

vedome vyhýba devalvujúcej 

komunikácii.  

Dokáţe sa rozhodnúť pre vhodný 

slohový útvar/ţáner v súlade s 

cieľom komunikácie. Vie 

vysvetliť rozdiely medzi rôznymi 

spôsobmi šírenia informácií 

(propagácia, propaganda a 

agitácia) a je pripravený na 

moţnú prítomnosť dezinformácií 

v jazykových prejavoch.  

Vie vysvetliť typické znaky 

príleţitostných, náučných a 

agitačných prejavov a dokáţe 

tieto ţánre samostatne vytvoriť.  

 

 

Tematický celok: Jazyk a reč  

    Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

I. Všeobecné poznatky o jazyku 

 – semiotika 

Vznik jazyka:  

- prajazyk 

 -jazyková rodina 

 -piktogram 

 -internacionalizácia 

 -prirodzený jazyk/umelý jazyk/plánovaný jazyk 

Jazyk a písmo: 

 Pozná klasifikáciu slovanských 

jazykov.  

Vie vysvetliť vývojovú líniu 

slovenčiny od indoeurópskeho 

prajazyka po jej začlenenie do 

rodiny západoslovanských 

jazykov.   Pozná dôvody, pre 

ktoré sa staroslovienčina stala 

spisovným jazykom na našom 

území. Pozná ohlas tejto kultúry 

aj v neskorších obdobiach 

 
 

Pomocou analýzy textov dokáţe 



 -vetné 

 - pojmové 

 - slabičné 

 -hláskové 

Vývin jazyka: 

 -indoeurópsky prajazyk 

 -praslovančina 

 -slovanské jazyky /východoslovanské, západoslovanské, 

juţnoslovanské jazyky/ 

 - jazyky národnostných menšín na Slovensku 

 

II. Národný jazyk 

Formy národného jazyka: 

 -spisovná forma národného jazyka /kodifikácia, norma, úzus/ 

 - štandardná forma národného jazyka 

 - subštandardná forma národného jazyka 

 - nárečová forma národného jazyka /územné nárečia, sociálne 

nárečia/ 

Vznik a vývin spisovného jazyka: 

 -predspisovné obdobie 

 -spisovné obdobie 

III. Jazyková kultúra 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 

    Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova, mediálna výchova   

 

nájsť ich spoločné a rozdielne 

znaky, ktoré vyuţíva pri 

interpretácii.  

  

 

 

 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

národným, cieľovým, cudzím, 

úradným (štátnym) jazykom a 

jazykmi národnostných menšín a 

dokáţe vysvetliť ich základné 

funkcie.  
 

 

Pozná a pri tvorbe vlastných 

jazykových prejavov aktívne 

vyuţíva platné kodifikačné 

príručky.  
 

 

 

Časť  Literatúra 

 

Tematický celok:  Lyrická poézia – automatický text 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vyvodenie pojmu asociatívny básnický text a automatický text.  

Vyvodenie pojmu expresívnosť, básnická slovná hračka, eufónia 

(ľubozvučnosť).  

Vyvodenie pojmu optická báseň, kaligram.  

Ţiak vie určiť voľný verš v 

akejkoľvek básni, ktorá je na ňom 

vybudovaná. Chápe asociatívnosť 

ako vedomú alebo podvedomú 



Vytvorenie optických textov (hoci aj prozaických) na základe  

analógie medzi obsahom textu a jeho priestorovým stvárnením.  

Vytvorenie jednotlivých veršov so zvukovými efektmi. Štylis-  

tická hra: vytvorenie krátkeho automatického textu z novinových 

výstriŢkov alebo iným náhodným výberom.  

B) Čítanie a interpretácia lyrických básní.  

 

Prezentácia individuálneho hlasového stvárnenia polytematickej,  

neintencionálnej básne.  

Štylisticko-lexikálna a zvuková analýza textu a vyvodzovanie  

lyrického posolstva priamo z jazyka básne.  
Verbalizácia čitateľského záŢitku a hodnotenia diela a jeho 

obhajoba. Realizácia hermeneutického kruhu (špirálový vývoj po 

poznatkov v triede) na základe podnetov z diskusie.  

 

 

Povinní autori: R. Dilong – vlastný výber.  

Odporúčaní autori: R. Fabry, P. Bunčák, J. Stacho, Š. Moravčík 

– vlastný výber;  
G. Apollinaire: Pásmo; V. Chlebnikov: Deň modrých medveďov; 

J. Suchý – texty piesní, vlastný výber  

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

 

formu radenia jednotlivých 

segmentov básnickej výpovede. 

Vie vysvetliť princíp vzniku 

automatického textu, ktorý chápe 

ako najkrajnejšiu formu 

komponovania uvoľnenej 

básnickej výpovede.  

Ţiak si uvedomuje, ţe obsahovo, 

syntakticky a morfologicky 

uvoľnený básnický text rezignoval 

na existenciu intencionálnej 

významovej roviny a ţe jeho 

výpovedná sila spočíva v rovine 

výrazu. Aspoň pribliţne vie 

identifikovať zvukové, štylistické a 

lexikálne prvky vystupujúce ako 

signály významu básne.  

 

 

Tematický celok: Dramatická literatúra – absurdná dráma  

 
Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie literárnych pojmov nonsens, gag, pointa. 

Vyvodenie slovnej hračky ako prostriedka humoru a satiry. 

Vyvodenie pojmu absurdná dráma (absurdné divadlo). Výklad 

pojmu irónia.  

 

Vyhľadanie a prezentácia tzv. „absolútnych anekdot“ a 

vysvetlenie zmyslu ich pointy.  

B) Čítanie a interpretácia tzv. absurdných dramatických textov.  

 

Dramatizované čítanie textu absurdnej divadelnej hry.  

Analýza dramatického diela – identifikácia logických zlomov  

medzi replikami ako prostriedku štruktúry absurdnej drámy.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka a určenie funkcie 

jednotlivých jazykových prostriedkov vzhľadom na myšlienkové 

posolstvo a estetickú pôsobivosť diela (pokiaľ vôbec nejaký 

jednotiaci princíp v hry existuje).  

Verbalizácia vlastného čitateľského/diváckeho záţitku a diela 

a/alebo inscenácie, obhajoba vlastného názoru, resp. 

realizácia hermeneutického kruhu v triede.  

C) Modelová inscenácia vybraných výstupov a scén z určenej 

hry v triede. Návrh reţijnej koncepcie inscenovania hry.  

D) Dramatická úprava „absolútnej anekdoty“ na krátku 

Ţiak chápe absurdnú drámu ako 

aplikáciu asociatívneho princípu 

štylizácie textu na divadelný 

dialóg. V akejkoľvek hre vie určiť 

alogické spojenia medzi replikami 

a aj vnútri replík. Rozumie vyuţitiu 

viacvýznamovosti slov alebo 

účelovo nekorektného pochopenia 

niektorých slov a slovných spojení 

zo strany postavy v hre a vie určiť 

funkciu týchto prostriedkov v 

nonsensovom dialógu. Ak má 

absurdná hra skrytý významový 

plán, vie ho identifikovať a 

interpretovať. Rozumie funkcii tzv. 

naráţok  
Chápe humornú stránku tzv. 

absolútnych anekdot, 

kondenzovane štylizovaných 

aforizmov, rozumie a vie vysvetliť 



jednoaktovku.  
 

Povinní autori a dielo: M. Lasica – J. Satinský: Soirée.  
Odporúčaní autori: V. Havel, S. Štepka, S. Beckett: Čakanie na 

Godota 

Prierezové témy:  osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

ich kultúrny význam   

 

 

Tematický celok:  Veľká  epická próza – retrospektívny kompozičný postup 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Vyvodenie pojmu retrospektívny kompozičný postup. 

Zobrazenie kompozície diel pomocou plošných modelov. 

Význam narúšania epickej chronológie, spätosť kompozičnej 

organizácie sujetu s dejovou, estetickou a myšlienkovou stránkou 

diela.  

 

Učiteľský výklad dôleţitosti opakovaného čítania, štrukturálnej 

analýzy, individuálnej interpretácie a hodnotenia diela pre jeho 

plnohodnotnú recepciu (vysvetlenie princípu hermeneutického 

kruhu – bez zavedenia tohto pojmu).  

B) Čítanie a interpretácia prozaických diel. Analýza kompozičnej 

osnovy diela, zobrazenie nechronologického usporiadania 

kompozičných jednotiek diela plošným modelom a vysvetlenie 

myšlienkovo-estetickej funkcie kompozičnej štruktúry 

konkrétneho diela. Identifikácia rozprávača.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie  

jednotlivých jazykových prostriedkov pre myšlienkové posolstvo 

a estetickú pôsobivosť diela. Interpretácia významu diela.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela a) s 

ohľadom na autorský zámer a dobový (skupinový) umelecko-

estetický program,  

b) z hľadiska hodnotovej orientácie čitateľa, c) vo svetle 

spoločenskej tradície.  

Obhajoba vlastného stanoviska, resp. jeho analýza a kritika v 

triede.  

Povinní autori a diela: A. Bednár: Kolíska; L. Mňačko: Ako 

chutí moc; J. D. Salinger: Kto chytá v ţite.  
Odporúčaní autori a diela: A. Bednár: Susedia, Sklený vrch; L. 

Mňačko: Smrť sa volá Engelchen; J. C. Hronský: Svet na 

Trasovisku; L. Ťaţký: Pivnica plná vlkov; E. M. Remarque: Čas 

Ţitia, čas umierania; A. Moravia: Vrchárka; A. I. Solţenicyn: 

Jeden deň Ivana Denisoviča;  

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj ,multikultúrna 

výchova 

 

Ţiak pozná chronologický a 

retrospektívny kompozičný postup, 

dokáţe vysvetliť rozdiely medzi 

nimi a dokumentovať ich pouţitie v 

akomkoľvek epickom 

(prozaickom, dramatickom) diele. 

Vie objasniť koncepčný zmysel 

retrospektívy a zobraziť jej 

usporiadanie grafickou metódou. 

Rozumie estetickej funkcii 

retrospektívy, vie poukázať na jej 

dôsledky v dramatickosti 

rozprávania, koncepcii postáv a vo 

vyústení diela do rozuzlenia 

(pointy). Aj pri diele s jedinečným 

kompozičným postupom dokáţe 

zostaviť fabulu a rekonštruovať z 

nej klasickú osnovu vnútornej 

kompozície (ak tam taká 

potencionálne existuje)  
  

Hodnoty a významy obsiahnuté v 

diele dokáţe posúdiť aj v sociálno-

kultúrnom kontexte doby, v ktorej 

dielo vzniklo, aj s ohľadom na 

premeny tohto kontextu 

uskutočnené počas „ţivota“ diela 

aţ po ţiakovu súčasnosť.  
 

 



  Tematický celok: Súčasná lyrická poézia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Interpretácia básne a jej individuálne vyjadrenie formou 

hlasného čítania.  
 

Štylisticko-lexikálna a zvuková analýza textu a vyvodzovanie 

lyrického posolstva diela a estetického záţitku priamo z textu 

básne.  

B) Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia básne, 

realizácia hermeneutického kruhu na základe opakovaného 

čítania a podnetov z diskusie v triede.  

C) Vyvodenie pojmu populárna pieseň.  

Povinní autori a diela: M. Válek: Dotyky (báseň); M. Rúfus – 

vlastný výber.  
Odporúčaní autori a diela: P. Bunčák: Prostá reč; J. Stacho: 

Dvojramenné čisté telo; V. Turčány, J. Urban, D. Hevier – 

vlastný výber.  

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova, mediálna výchova 

Ţiak vie výrazne a jazykovo 

správne prečítať text akejkoľvek 

básne a uplatniť pri tom vlastné 

frázovanie.  

Rozumie princípu voľného 

priraďovania lyrických pasáţí 

v básni. Vie argumentmi  

obhajovať svoje stanovisko, ale 

zároveň chápe relatívnosť a vysokú 

subjektívnosť  hodnotenia.  

V diskusii je uvoľnený, ústretový a 

rešpektuje názory svojich 

spoluţiakov.  
Vie z poetologického hľadiska 

analyzovať a zhodnotiť text 

akejkoľvek populárnej piesne a 

vysvetliť rytmický a prozodický 

vzťah textu a melódie.  

 

 Tematický celok:  Súčasná epická próza – postmoderna 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

A) Učiteľský výklad pojmu postmoderna.  

 

Učiteľský výklad pojmov palimsest a persifláţ.  

Vyvodenie pojmu satira ako štylistického javu a ţánru.  

Vytvorenie klasifikácie ţánrových foriem epiky.  

B) Čítanie a interpretácia postmoderného prozaického diela.  

 

Identifikácia kompozície diela, výklad deformácie epického času 

a chronológie.  

Autorská koncepcia postáv a určenie ich úlohy v autorovom 

myšlienkovo-estetickom zámere.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie  

jednotlivých jazykových prostriedkov pre myšlienkové posolstvo 

a estetickú pôsobnosť diela. Identifikácia prvkov absurdnosti a 

nonsensu v sujete. Interpretácia diela.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, obhajoba  

vlastného stanoviska počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

 

Odporúčaní autori a diela: D. Tatarka: Démon súhlasu; Ľ. 

Feldek: Van Stiphout; J. Lenčo: Rozpamätávanie; R. Sloboda: 

Narcis; M. Mitana: Psie dni; D. Dušek: Kufor na sny; L. 

Mňačko: Súdruh Műnchhausen.  
M. Kundera: Ţart; M. Frisch: Homo faber; J. Fowles: Milenka 

francúzskeho poručíka; U. Eco: Meno ruţe; A. Carpentier: 

Stratené kroky;  

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Ţiak chápe aspoň základné 

vymedzenie postmoderného 

prozaického diela, ktoré 

nezobrazuje realitu v 

priamočiarom zmysle. Rozumie 

imaginatívnemu prístupu autora k 

časovým a priestorovým 

súvislostiam, je schopný pochopiť 

alebo aspoň vycítiť alegorické 

prvky v dejovom pláne diela. 

Pozná (hoci aj bez znalosti 

terminológie) metódu preberania 

motívov z diel iných autorov a 

iných umeleckých období, chápe 

parafrázovanie ustálených a 

všeobecne známych spôsobov 

vyjadrovania predchádzajúcich 

autorov (médií, vedeckých diel), 

vie identifikovať v texte prvky 

štylistického nonsensu, 

alogickosti, ironickej hyperboly 

atď.  
 



Tematický celok:  Súčasná epická próza – fantastická a sci-fi 

     

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vyvodenie pojmov fantastická a sci-fi próza (vedecko-

fantastická próza).  

Čítanie a interpretácia fantastickej a sci-fi prózy.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie  

Jednotlivých jazykových prostriedkov pre myšlienkové posolstvo 

a estetickú  

pôsobnosť diela. Určenie druhu rozprávača.  

Identifikácia kompozície diela, deformácie epického času a 

priestoru v rámci diela.  

Komparácia kompozície ľudovej rozprávky, mýtu, starovekého 

eposu a fantastickej literatúry. Vyuţívanie jazykových a 

kompozičných prostriedkov charakteristických pre rozprávku, 

staroveký epos a stredoveký román vo fantastickej literatúre.  

Autorská koncepcia postáv a určenie ich úlohy v autorovom 

myšlienkovo-estetickom zámere.  

Komparácia koncepcie postáv a deja fantasy literatúry s 

koncepciou postáv a deja v starovekom epose, v stredovekej 

literatúre (motív stredovekého hrdinu v rytierskych románoch, 

motív hrdinu bojujúceho s nadprirodzenými bytosťami a pod.).  

Fantastický cestopis ako predchodca sci-fi literatúry. Utopistické 

a globalistické tendencie sci-fi literatúry – výklad učiteľa.  

Moderné technológie v sci-fi literatúre. Sci-fi a fantastická 

literatúra v počítačových hrách.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, obhajoba  

Vlastného stanoviska počas jeho analýzy a kritiky v triede.  

Napísanie fantastickej poviedky s vyuţitím prvkov ľudovej 

rozprávky. Napísanie sci-fi poviedky.  
Odporúčaní autori a diela: J. Verne: Cesta na Mesiac; K. Čapek: 

Krakatit; O. Neff: Tma; A. Sapkowski: Zaklínač; F. Herbert: 

Duna; J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov; S. Lem: Solaris; J. 

Rowlingová: Harry Potter; Douglas Adams: Stopárov sprievodca 

po galaxii;  

 

 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova, environmentálna 

výchova 

Ţiak vie vysvetliť pojmy sci-fi a 

fantastická literatúra a vie vystihnúť 

rozdiely medzi nimi.  

Vie vysvetliť autorovu myšlienkovú 

a estetickú koncepciu diela a pri jej 

výklade zohľadňuje výsledky jeho 

štylistickej analýzy.  

Vie určiť deformácie epického času 

a priestoru v sci-fi a fantastickej 

próze.  

Chápe fantastickú literatúru ako 

kompozičnú aplikáciu ľudovej 

rozprávky, starovekého eposu alebo 

stredovekej literatúry a vie to 

dokumentovať výsledkami analýzy.  

Vie porovnať a posúdiť koncepciu 

postáv ľudovej rozprávky, mýtu, 

starovekého eposu a stredovekej 

literatúry s postavami fantastickej 

literatúry.  

Vie napísať fantastickú poviedku s 

vyuţitím prvkov ľudovej rozprávky 

a sci-fi poviedku.  

Analýza, interpretácia, prezentácia  

Ţiak dokáţe pochopiť dielo na 

základe všestrannej analýzy 

(kompozičnej, štylistickej, 

obsahovej), identifikovať rovinu deja 

a rovinu významu (ak sa v diele 

nachádza) a ich vzájomnú spojitosť. 

Svoj hodnotový systém dokáţe 

konfrontovať s hodnotami a 

významami obsiahnutými v texte a 

zaujať kritické alebo sebakritické 

stanovisko k výsledku tejto 

kognitívnej operácie. Vie reagovať 

na otázky a kritické poznámky z 

triedy, vyhodnotiť ich a uvaţovať o 

nich z hľadiska diela a aj z hľadiska 

vlastných čitateľských postojov.  

Hodnoty a významy obsiahnuté v 

diele dokáţe posúdiť aj v sociálno-

kultúrnom kontexte doby, v ktorej 

dielo vzniklo,  

 

Tematický celok: Súčasná epická próza – detektívny román 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vyvodenie pojmu detektívny román. Čítanie a interpretácia 

detektívnych románov.  
nemu. Identifikácia špecifickej kompozície románu s tajomstvom 

Ţiak chápe detektívny román ako 

kompozičnú aplikáciu románu s 

tajomstvom. V akomkoľvek diele 



a vplyvu sociálneho a psychologického románu na detektívku: 

motivácia zločinu a motivácia boja proti  

Určenie druhu rozprávača.  

Identifikácia druhého, významového plánu v detektívke, 

posúdenie problému etiky v tejto ţánrovej forme románu.  

Štylisticko-lexikálna analýza jazyka diela a určenie funkcie  

Jednotlivých jazykových prostriedkov pre myšlienkové posolstvo 

a estetickú pôsobivosť diela.  

Verbalizácia čitateľského záţitku a hodnotenia diela, jeho 

obhajoba, resp. analýza a kritika v triede.  
Odporúčaní autori a diela: R. Chandler: Dáma v jazere; D. 

Hammet: Sklený kľúč; J. Upfield: Zánik jazera; V. Astafiov: 

Smutná detektívka   

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna 

výchova 

vie identifikovať vnútornú osnovu 

a vysvetliť špecifickú funkciu 

zápletky a rozuzlenia.  

V umelecky hodnotnej detektívke 

dokáţe určiť významovú rovinu 

diela. Vie vysvetliť autorovu 

myšlienkovú a estetickú koncepciu 

diela a pri jej výklade zohľadňuje 

výsledky štylistickej analýzy 

jazyka. Vie posúdiť ako autor 

umelecky individualizoval ţánrovo 

štandardizovanú postavu Veľkého 

detektíva, vybudoval jej vnútorný 

ľudský profil a zapojiť túto postavu 

do sociálneho kontextu.  
V rámci interpretácie detektívneho 

románu ţiak dokáţe uváţiť zloţité 

etické súvislosti príbehu, nazerať 

naň ako na súbor hraničných 

ţivotných situácií. Pri ich 

hodnotení sa dokáţe vyhnúť tak 

lacnému moralizovaniu, ako aj 

povrchnej ľahostajnosti.  

 

 

Tematický celok: Všeobecné otázky literatúry  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vyvodenie pojmu text. Učiteľský výklad pojmu literatúra, 

vecná literatúra, odborná a populárno-náučná literatúra.  

Vyvodenie pojmu umelecká literatúra na základe zohľadnenia 

jej estetickej a poznávacej funkcie.  

Zavedenie pojmu estetický záţitok (učiteľský výklad/vyvodenie 

ţiakmi). Literatúra a umenie.  

Systemizácia pojmov poézia a próza, ich definícia z hľadiska 

rytmickej organizácie reči.  

Zaradenie pojmov fantastická a vedecko-fantastická literatúra 

(sci-fi) do pojmového systému literatúra.  
Učiteľský výklad podstaty literatúry faktu. Učiteľská 

informácia o pojmoch ústne texty (ústne šírená slovesnosť) a 

písané texty 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova  

Ţiak na základe analýzy 

konkrétnych literárnych javov 

pohotovo vytvára vecne a jazykovo 

správne definície literárnych 

pojmov.  

Chápe zásady klasifikácie pojmov 

a vie zaradiť literárny javy do tried 

na základe určených spoločných, 

resp. rozdielnych vlastností.  
Chápe estetický zmysel umenia a 

umeleckej literatúry a vie 

charakterizovať podstatu 

estetického záţitku. Rozumie 

estetickej a poznávacej funkcii 

umeleckého diela a vie tieto pojmy 

uplatniť pri interpretácii 

akéhokoľvek primeraného 

literárneho diela.  

 

 

 

 



   Tematický celok: Dejiny literatúry 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 1. Grécka antická literatúra  

Grécka epická poézia, sformovanie homérskeho eposu. 

Kanonizovaná postava hrdinu - bojovníka. Sila osudu 

(predurčenosť) ako hlavný kompozičný princíp výstavby sujetu.  

Grécke divadlo. Grécka tragédia. Sofokles, Euripides.  

 2. Rímska antická literatúra  

Rímska ľúbostná a reflexívna lyrika: Ovidius, Horatius.  

 3. Kresťanská a rytierska literatúra  

Rytierska epika, koncepcia postavy bojovníka v sluţbách cirkvi a 

kráľa.  

Duchovná lyrika ako prejav kresťansky motivovanej reflexie. Sv. 

František, jeho piesne a modlitby.  

Kresťanská epická próza, legenda o svätcovi ako náboţenský, 

historický a umelecký ţáner. Veľkomoravské legendy o sv. 

Konštantínovi a sv. Metodovi. Staroslovienčina – prvý kultúrny 

jazyk Slovanov na Veľkej Morave, Balkáne a v Rusku.  

 4. Renesancia  
Renesancia – zjednotenie humanistického myslenia a antickej 

tradície. Rozvoj renesančnej ľúbostnej lyriky. Petrarca a 

rozvinutie umenia sonetu. Danteho kresťansko-renesančný epos 

Boţská komédia.  

Alţbetínske divadlo, prínos W. Shakespeara do dramatickej 

literatúry.  

5. Barok  

Umelecká literatúra v období rozpadu jednotnej kresťanskej 

cirkvi. Duchovný epos s biblickými motívmi – J. Milton: Stratený 

raj.  

Aristokratická literatúra, rozmach spoločenského a pastorálneho 

románu. M. de la Fayettová: Kňaţná de Clèves.  

Básnická tvorba v tzv. kultúrnej slovenčine – H. Gavlovič, jeho 

moralizátorská epicko-lyrická skladba Valaská škola mravúv 

stodola.  

 6. Klasicizmus  
Odraz osvieteneckého spôsobu myslenia v klasicistickej 

literatúre. Hľadanie ideálu večnej a dokonalej krásy, inšpirácia 

antikou. Význam miery, pravidelnosti a zákonitosti vo výstavbe 

umeleckého diela.  

Aristokratická tragédia a dráma ako stelesnenie „vysokej“ 

literatúry. Kanonizácia vznešeného a ďalších aristokratických 

cností. Corneillov Cid – súboj diváckej popularity so stráţcami 

estetických kánonov klasicizmu. Komédia ako „nízka“ literatúra 

pre meštianstvo a prostý ľud: C. Goldoni a J. P. Molière. 

Zakladateľ slovenskej veselohry J. Chalupka.  

Vznešená epika a lyrika v klasicizme: G. R. Derţavin a jeho ódy.  

Osvietenecká koncepcia štátu a jej vyuţitie v anglickej 

alegorickej satire: J. Swift: Gulliverove cesty.  

Víťazstvo racionalizmu, cieľavedomosti a kresťanskej mravnosti 

nad osamelosťou a divou prírodou u D. Defoa: Robison Crusoe.  

Cestopis Jozefa I. Bajzu René mláďenca príhodi a skúsenosťi, 

prvý slovenský pokus o román. Národnobuditeľské eposy J. 

Hollého, revitalizácia antického epického dedičstva a prozódie. J. 

Kollár: Slávy dcera, posledný pokus o udrţanie češtiny ako 

literárneho jazyka na Slovensku.  

 7. Romantizmus  

Romantizmus ako výraz zmenenej filozofie človeka a ţivota: 

vyzdvihnutie spontánnosti, citovosti a mravných zásad. 

Ţiak si osvojí poznatky o všetkých 

literárnych obdobiach a smeroch 

v chronologickom poradí, chápe 

zásady periodizácie dejín slovenskej 

i svetovej literatúry. Dokáţe zaradiť 

ľubovoľného autora alebo dielo do 

správneho obdobia a s prehľadom sa 

v jednotlivých bdobiach orientuje, aj 

v súvislosti s poznatkami z dejepisu 

dokáţe dať do súvislosti vplyv 

spoločenských pomerov 

a historických  udalostí na vývin 

literatúry. 

 

 

Ţiak si osvojí, čo znamená ţiť 

hospodárne, pochopí vzťah ľudská 

práca – peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom a chudobou. 



Individualizácia človeka ako prejav neohraničenosti jeho 

prirodzenej slobody. Idealizácia a monumentalizácia postáv v ich 

boji so sebou samými, so spoločnosťou, osudom i Bohom. 

Protiklad ideálneho a démonického. Byron, jeho démonizmus a 

titanizmus. Vývin V. Huga od romantickej vášnivosti a pátosu 

(Hernani) k mravnému imperatívu (Bedári, Deväťdesiattri). 

Príspevok J. W. Goetheho k formovaniu romantickej literatúry 

(Utrpenie mladého Werthera, Faust). Umelecký obraz vnútornej 

rozpoltenosti ruského aristokratického hrdinu (A. S. Puškin, M. J. 

Lermontov, I. S. Turgenev). Dramatický boj Poliakov za osobnú 

a národnú slobodu u A. Mickiewicza. Máj K. H. Máchu ako 

naplnenie romantického kánonu o prírode a vášňach. 

Dramatická tvorba F. Schillera.  

Význam Štúrovej školy pre rozvoj jazyka, literatúry, vedy a 

politiky na Slovensku. Básnici-štúrovci. J. Kalinčiak a J. M. 

Hurban – tvorcovia historickej i súčasnej umeleckej prózy.  

 8. Realizmus  

Prínos pozitivizmu a demokratizmu k novému chápaniu prírody a 

spoločnosti. Realizmus ako vyvrcholenie, a tým aj vyčerpanie 

moţností mimetického princípu umeleckého stvárnenia 

skutočnosti. Vnútorný rozpor v stvárňovaní tzv. ţivotnej pravdy v 

umení a literatúre. Razantný vpád poznatkov prírodovedy 

(naturalizmus), psychológie a sociológie do literatúry. Nárast 

napätia medzi poznávacou a estetickou funkciou umenia a 

literatúry v období realizmu.  

L. N. Tolstoj, tvorca protoypu sociálneho románu. Mravný 

imperatív a svedomie v obraze psychicky nevyrovnaných ľudí v 

Dostojevského dielach Zločin a trest, Idiot, Diablom posadnutí. 

Balzacov svet ľudí posadnutých peniazmi a spoločenskou 

prestíţou: Plukovník Chabert, Eugénia Grandetová. 

Prekonávanie sociálnych nerovností sebectvom a aroganciou – 

G. de Maupasant: Miláčik, A. Kielland: Jakub, K. Mikszáth: 

Prípad mladého Noszthyho s Marikou Tóthovou. Kombinácia 

biologického a sociálneho determinizmu ako zdroj ľudskej 

tragédie – E. Zola: Nana, J. London: Martin Eden. Škandinávska 

dráma: H. Ibsen, A. Stridberg.  

S. H. Vajanský a jeho spolupracovníci: presadenie realizmu v 

slovenskej poézii (P. O. Hviezdoslav) a próze (M. Kukučín, 

Timrava, J. G. Tajovský, T. Vansová). Tajovského podiel na 

modernizácii sociálno-psychologickej drámy na Slovensku.  

9. Moderna a avantgarda  

Ústup mimetického princípu zobrazenia a klasickej narácie 

(rozprávania) v umeleckej literatúre. Poézia impresionizmu a 

symbolizmu, totálny útlm epickej poézie – P. Verlaine, A. 

Rimbaud, G. Appolinaire, P. Valéry, O. Březina, E. Ady, A. Blok, 

S. Jesenin. Objav čistej lyriky, sformovanie zásad avantgardnej 

prózy a drámy. Vplyv freudizmu na poéziu (surrealizmus, 

absolútna lyrika – Ch. Morgenstern, V. Chlebnikov) a 

experimentálnu prózu (rozprávač ako realizátor prúdu vedomia, 

uplatnenie polysémantického a simultánneho rozprávania vo 

veľkej epike) J. Joyce: Portrét mladého umelca, W. Faulkner: 

Absolon, Absolon!, J. C. Hronský: Pisár Gráč.  

Udomácnenie moderny prostredníctvom poézie I. Kraska a V. 

Roya. Nástup poézie so znakmi expresionizmu. Sformovanie 

skupiny surrealistov.  

Pretrvávanie realistického románu a jeho úsilie o zachytenie 

totálneho obrazu spoločnosti a človeka (generačné romány, 

román rieka atď.)  

Modernizácia realistického románu v dielach naturistov a 

expresionistov. Impresionistické a expresionistické prvky v 



próze: R. Musil: Zmätky chovanca Tőrlessa, F. Werfel: Verdi, 

Pieseň o Bernadette, A. P. Čechov: Dom s mezanínom, I. Bunin: 

Miťova Láska, R. Radiquet: Diabol v tele, Alain-Fournier: Veľký 

Meaulnes, K. Hamsun: Viktória, V. Mrštík: Rozprávka mája, F. 

Šrámek: Strieborný vietor.  

Vrcholné zjavy ruralizmu poľského (W. Reymont: Sedliaci), 

francúzskeho (H. Bosco: Teotimov majer), flámskeho (E. Claes: 

Herman Coene). Vrchársky naturizmus v Nórsku (T. 

Gulbranssen: Večne spievajú lesy), Fínsku (Linnankoski: Pieseň 

o červenom kvete) a v Čechách (K. Klostermann: V raji 

šumavskom). J. Conrad – básnik mora (Mladosť, Lagúna). 

Psychologická dráma a secesná veselohra: A. P. Čechov, O. 

Wilde.  

Avantgardná dráma: E. O´Neill: Túţba pod brestmi.  

Veľký úspech vrchárskeho naturizmu na Slovensku: M. Urban, 

Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner. Modernizácia 

slovenskej drámy (I. Stodola, J. Barč-Ivan).  

 10. Povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej prózy  
Revitalizácia spoločenskej funkcie umenia a literatúry ako 

dôsledok vojnovej tragédie ľudstva a obnovenia pocitu 

kolektívnej zodpovednosti ľudí za svoje osudy. Nekonečná 

rozmanitosť výpovedí o vojne a správaní sa ľudí v jej priebehu: 

N. Monssarat: Kurté more; V. Nekrasov: V stalingradských 

zákopoch; V. Tendriakov: Stretnutie s Nefertiti; V. Lipatov: Ešte 

pred vojnou; E. M. Remarque: Čas ţitia, čas umierania, Iskra 

ţivota; W. Saroyan: Ľudská komédia; E. Lambert: Veteráni; J. 

Škvorecký: Zbabelci.  

Slepá ulička socialistického realizmu: pokus o zlúčenie realizmu 

a idealizmu v umení totalitnej spoločnosti. Umenie a literatúra 

ako nástroje štátnej politiky. Angaţovaná literatúra v boji s 

totalitnými reţimami: G. Orwell: 1984; A. Solţenicyn: V prvom 

kruhu; J. Škvorecký: Tankový prápor. Socialistická poézia a 

budovateľský román: D. Tatarka, V. Mináč, F. Hečko, P. Karvaš.  

Literárny existencializmus – intencionálna transformácia 

filozofického chápania prózy a drámy: J.-P. Sartre: Múr, Väzni z 

Altony; F. Saganová: Máte radi Brahmsa?; A. Moravia: 

Opovrhnutie.  

Povojnový psychologický a sociálny realizmus v úsilí o 

prekonanie následkov vojnovej traumy európskej a americkej 

spoločnosti. Súboj povojnovej skepsy s novými nádejami: W. 

Heinrich: Druhá garnitúra boţia; T. Capote: Raňajky u 

Tiffanyho; J. Braine: Miesto hore; J. Wain: Zima v horách; L. 

Vaculík: Sekera; J. Aldridge: Lovec; T. Williams: Mačka na 

horúcej plechovej streche.  

Pokus o vzburu vnútri socialistického realizmu na Slovensku (A. 

Bednár: Hodiny a minúty, reportáţe a romány L. Mňačka, D. 

Tatarka: Démon súhlasu).  

Vplyv militantného anarchizmu, globalizmu a mediálnej 

manipulácie spoločnosti, najmä mládeţe, na umenie a literatúru 

od polovice 50. rokov; od „rebelov bez príčiny“ k sformovaniu 

revoltujúcej mládeţe ako relatívne vyčlenenej spoločenskej 

skupiny s vlastnou subkultúrou: hnutie červených gárd, hippies, 

beatnictvo v 60. – 70. rokoch a jeho priemet do literatúry: J. D. 

Salinger: Kto chytá v ţite; J. Keruac: Na ceste.  

Odpatetizovaný pohľad na mladú generáciu na Slovensku: J. 

Blaţková: Nylonový mesiac, poviedky a novely; Ľ. Feldek: Van 

Stiphout.  

Postupný vznik postmoderny. Snaha o nivelizáciu a relativizáciu 

tradičných spoločenských hodnôt, dekompozícia literárnej 

výpovede o svete:  



J. Fowler: Milenka francúzskeho poručíka; M. Frisch: Homo 

faber; J. Farrell: Nepokoje; M. Kundera: Ţart; U. Eco: Meno 

ruţe. Absurdná próza a dráma: S. Beckett: Čakanie na Godota.  

Nástup literatúry zábavy, hravosti a nonsensu; programové 

odmietanie umeleckej literatúry ako uţitočného nástroja 

spoločenskej autoregulácie a uchovávania tradičných kultúrnych 

hodnôt: J. M. Simmel: Láska sú len písmená; J. Heller: Hlava 

XXII; E. Jelineková: Klavíristika, V. Nabokov: Lolita.  

 11. Absurdná dráma proti totalitnému reţimu  

V. Havel 

 

Prierezová téma: osobnostný a sociálny rozvoj,finančná gramotnosť 

 

 Učebné zdroje:  

Caltíková M. a spol.: Slovenský jazyk /učebnica/. Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava,2010 

Caltíková M. a spol.: Slovenský jazyk /cvičebnica/. Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava,2010 

Gregorová I., Lapitka M.: Literatúra pre 3. a 4. roč. gymnázií a SOŠ, 2.diel, Príroda, Bratislava, 2011    

Ţilka T. a spol.: Teória literatúry. OG - Vydavateľstvo Poľana, 2007, 4.vyd.  

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

Ročník:  druhý, 5 hodín týţdenne,  165 hodín ročne (prvý cudzí jazyk) 

tretí, 4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne (prvý cudzí jazyk)  

štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne (prvý cudzí jazyk) 

štvrtý, 2 hodiny týţdenne, 50 hodín ročne (druhý cudzí jazyk) 

 

Kód a názov študijného odboru: 7902 5 00 gymnázium  

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk  

 

I. Charakteristika predmetu 

Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného 

rámca pre jazyky (ďalej SERR), ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. 

cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2. 

Tento predmet ponúka nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich 

jazyková príprava efektívne zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana 

pripraveného na ţivot v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej 

únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové 

a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami 

okolia a sveta, v ktorom existujú a podporiť vyuţívanie aktuálnych informačno – komunikačných 

technológií pri výučbe cudzích jazykov. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ 

umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference 

for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady 

Európy. 

Predmet anglický jazyk obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 

Vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 

tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti. Obsahom výučby cudzích jazykov je 

systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov zameraných 

na tieto oblasti: 

 rečové zručnosti, 

 jazykové funkcie, 

 tematické okruhy, 

 jazykové prostriedky. 

Ţiaci aplikujú a rozširujú vedomosti o odbornú terminológiu v súlade s odborným profilom absolventa. 

Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: 

 porozumieť ( počúvať, čítať), 

 hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a 

 písať. 



Ţiak vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií. 

Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych 

oblastí. Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna 

komunikácia. Sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme 

kaţdodenných situácií a dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie a počúvanie a 

jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného záujmu. Pri 

tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania anglického jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 

stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať a 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, 

podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. 

V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách 

cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi 

osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, ţe 

bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umoţňuje, aby sa na 

základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať. 

V druhom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať 

kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a 

hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si 

cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do 

akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti. 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 

bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a beţnej triede. 

 

Rozvíjajúce ciele: 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, čo znamená osvojenie si komunikatívnej 

kompetencie s cieľom rozvíjať všetky rečové zručnosti. 

 počúvania s porozumením, 

 čítania s porozumením, 

 ústneho prejavu, 

 písomného prejavu, 

 mediačných zručností (tlmočenie a preklad). 

Vyučovanie anglického jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, 

k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z 

rôznych oblastí ţivota. Okrem toho vyučovanie anglického jazyka formuje kritické myslenie, myšlienkovú a 

rečovú tvorivosť, motiváciu ţiakov k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosť v učení sa a 

zodpovednosť za študijné výsledky. Ţiaci nadobudnú presvedčenie o uţitočnosti teoretických poznatkov a 

praktických zručností, ţe poznanie cudzieho jazyka má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska 

konkrétneho praktického obsahu, ale aj ich praktického ţivota. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 



Vo vyučovacom predmete anglický jazyk vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie vyššie spomínaných 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

 Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti, 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 rozoznávať, pochopiť a efektívne pouţívať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho 

jazyka, 

 aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk, 

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

vyuţívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny ţivot, 

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

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými 

reáliami vlastnej krajiny, 

 rozoznať základné normy správania sa a beţné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí 

cudzím jazykom, 

 pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti: 

 rozvíjať prácu v spoločenstve, v druţnej 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: 

 kritické myslenie; nachádzať, analyzovať a vyberať informácie vyuţívaním interdisciplinárnych 

znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie informovaných rozhodnutí 

zaloţených na dôkazoch; 

 kreatívne myslenie; nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese riešenia 

problémov; 

 schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr; 

 schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

Spôsobilosti vyuţívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v 

danom okamihu k dispozícii, 

 zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

 sociálne a spoločenské myslenie; analyzovať fakty a problémy a vyberať si v súvislosti s potrebami 

iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s 

inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných; 

 myslenie orientované na budúcnosť; vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na 

skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť, formulovať a prezentovať svoje postoje v 

priebehu ich chemického vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v 

danom okamihu k dispozícii, 



 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a 

spoluzodpovednosť za ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku, 

 viesť k tolerancii a úcte k národom ţijúcim v multikultúrnej spoločnosti. 

 

 

II. Témy 

Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna 

komunikácia. Z toho vyplýva, ţe sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť 

vo forme kaţdodenných situácií a všedných dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie 

a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného 

záujmu. Cieľom tejto tematickej prípravy je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory s nemecky 

hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa viac menej kaţdodenne hovorí. S tým sa spája v receptívnej 

oblasti schopnosť porozumieť aspoň v podstatných rysoch obsah mediálnych produktov v rámci 

preberaných tém. Tematicky orientované vyučovanie dáva ţiakovi okrem toho moţnosť konfrontácie s 

vlastnými záţitkami a skúsenosťami a sociálno-kultúrnym zázemím svojej krajiny a nemecky hovoriacich 

krajín. 

III. Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 Informačnoreceptívna - výklad. 

 Reproduktívna – riadený rozhovor. 

 Heuristická - rozhovor, riešenie úloh. 

 Individuálna práca ţiakov 

 Skupinová práca ţiakov 

 Práca s knihou 

 Rozhovor, diskusia, samostatná práca. 

 Riešenie situačných úloh – dialógy, monológy. 

 Práca s literatúrou. 

 

Vzdelávací štandard 

 Je tvorený obsahovým a výkonovým štandardom. Obsahový štandard vymedzuje základmé učivo    ( pojmy 

), ktorému by mal ţiak rozumieť a mal by ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard vymedzuje 

konkrétne poţiadavky na vedomosti, zručnosti a aplikácie poznatkov ( ţiak má vedieť... ) 

Prierezové témy 

Pouţité jednotlivé prierezové témy sú v skratkách uvedené pri celkoch. Ich konkrétnejšie rozpracovanie sa 

nachádza v závere. 



II. ročník – ako prvý cudzí jazyk 

 

8.tematický celok : Do´s and dont´s – Kladné a záporné vyjadrenia 

Pouţité prierezové témy: EnvV, OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Kladné a záporné 

vyjadrenia  

Výraz – must/have (got) to – významový 

rozdiel, pouţitie v oznamovacej vete kladnej, 

zápornej a v otázke  

Výraz – should – významový rozdiel oproti 

výrazu must/have to – pouţitie v oznamovacej 

vete kladnej, zápornej a v otázke  

Opakovanie modálnych slovies – can/could, 

may/might, will/would  

Pouţitie modálnych slovies v oznamovacej vete 

a otázke – kladné a záporné vety, prítomný a 

minulý čas  

Krátke odpovede na otázky s výrazom – 

must/have (got) to/should/would/could  

Zamestnanie – opis osoby vykonávajúcej  

konkrétny typ zamestnania, popis činností, ktoré 

sa beţne v konkrétnom zamestnaní vykonávajú  

Cestovanie – počúvanie s porozumením  

Môj rodný kraj – prírodné krásy regiónu – 

rozšírenie slovnej zásoby  

Čítanie článku Dilemy s porozumením  

Slovesá s doplnkom – live abroad, take 

responsibility,...- rozšírenie slovnej zásoby  

Zloţené slová – dve podstatné mená, z ktorých 

jedno plní funkciu prídavného mena (alarm 

clock, earthquake) – rozšírenie slovnej zásoby  

U lekára – rozšírenie slovnej zásoby o výrazy 

popisujúce chorobu, názvy ochorení a typy 

liekov  

Zásady písania formálneho listu  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Kladné a 

záporné vyjadrenia  

Vedieť pouţívať výrazy must/have (got) 

to/should v kladnej a zápornej vete, v otázke a 

krátkej odpovedi  

Vedieť pouţívať modálne slovesá can/may/will v 

prítomnom aj minulom čase  

Vedieť významový rozdiel medzi výrazom 

should/would  

Vedieť vymenovať jednotlivé povolania a 

popísať, čo je pre ne charakteristické  

Vedieť opísať obrázok  

Vedieť prerozprávať, o čom ľudia v téme 

Cestovanie rozprávali a čo z toho vyplýva  

Vedieť diskutovať na tému Ako trávime zimnú a 

letnú dovolenku v našej krajine  

Vedieť vymenovať miesta na východnom  

Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť, vedieť popísať, 

čo je pre tieto miesta charakteristické  

Vedieť vyjadriť vlastný názor na postoje 

respondentov z článku Dilemy s pouţitím slovies 

s doplnkom  

Vedieť pouţiť slovesá s doplnkom a zloţené 

slová v oznamovacích a opytovacích vetách 

prítomného, minulého a budúceho času  

Vedieť pomenovať príznaky choroby, vedieť 

pomenovať beţné a civilizačné choroby  

Vedieť komunikovať u lekára a rozprávať o 

ochrane zdravia  

Vedieť aplikovať poznatky z gramatiky  

Vedieť napísať formálny list  

 

9. tematický celok: Going places – Cestovanie 

Pouţité prierezové témy:  MultiV, TvP, NŠFG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Cestovanie  

Časové a podmienkové vety  

Spojky uvádzajúce vedľajšiu vetu: when, while, 

as soon as, after, before, until  

Výraz will – čo vyjadruje, kedy sa pouţíva, ako 

sa pouţíva  

I.kondicionál – if+jednoduchý prítomný 

čas/will+neurčitok bez neurčitkovej častice – 

kedy sa pouţíva  

Pouţitie I. kondicionálu v oznamovacej vete, v 

otázke + krátka odpoveď na otázku v 

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Cestovanie  

Vedieť vymenovať a pouţívať spojky 

uvádzajúce vedľajšiu vetu časovú a 

podmienkovú  

Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním 

alternatív a dôsledkov 

Vedieť pouţívať výraz will  

Vedieť tvoriť vety v I.kondicionáli – v 

oznamovacej vete a otázke s krátkou odpoveďou  

Ovládať pevné väzby výrazov take, get, do, 

make, vedieť ich pouţívať  



I.kondicionáli  

Slovesá: take, get, do, make – ich pevná väzba 

na konkrétne ďalšie slová  

Hotel – rozšírenie slovnej zásoby o výrazy 

potrebné pri rezervácii izby  

Megalopolis – čítanie s porozumením  

Vedieť konverzovať so zamestnancom hotela pri 

objednávaní ubytovania  

Konverzácia na tému veľkomestá – porovnanie s 

Bratislavou a ostatnými okresnými mestami  

Konverzácia na tému – výhody a nevýhody 

bývania vo veľkomeste  

Konverzácia na tému – aký bude náš ţivot v 

ďalšom storočí – názory   

 

10. tematický celok: Scared to death – Vydesený k smrti 

Pouţité prierezové témy: OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Vydesený k smrti  

Slovesný vzor 2 :  

sloveso+neurčitok slovesa  

go+sloveso s koncovkou ing (športové aktivity)  

sloveso+predmet+neurčitok bez „to“  

Výraz „used to“ – čo vyjadruje, pouţitie v 

oznamovacej a opytovacej vete kladnej a 

zápornej  

Jednoduchý minulý čas – ako náhrada za výraz 

„used to“  

Neurčitok slovesa:  

-pouţitie na vyjadrenie dôvodu  

-pouţitie po konkrétnych prídavných menách 

končiacich na „ed“, alebo „ing“  

-pouţitie po výrazoch: something, nothing, 

nowhere, anyone,...  

-pouţitie po opytovacích zámenách: how, who, 

what  

Obchody a tovar, ktorý sa v nich dá kúpiť – 

pošta, novinový stánok, benzínové čerpadlo, 

kniţnica, kníhkupectvo, trhovisko  

Výrazy: strašný, vzrušujúci/rozčuľujúci, 

prekvapivý, desivý, nudný, vyčerpávajúci – 

osvojenie, pouţitie ako verbálnu reakciu na 

popísaný dej  

Zvolacie vety s pouţitím výrazu „so“ a „such“  

Čítanie s porozumením – Nepozeraj sa dole!  

Čítanie s porozumením – V divočine  

Čítanie s porozumením – Bol to iba ţart!  

Rozdiely medzi písaním formálneho a 

neformálneho listu - opakovanie  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Vydesený k 

smrti  

Vedieť pouţívať 2. slovesný vzor  

Vedieť správne pouţívať výraz „used to“, alebo 

sloveso v jednoduchom minulom čase pri 

rozprávaní o minulých zvykoch  

Vedieť porozprávať o sebe, čo som zvykol robiť 

ako dieťa  

Vedieť ďalšie pouţitie neurčitku slovesa  

Vedieť konverzovať s predavačom pri nákupe 

tovaru v novinovom stánku, benzínovom 

čerpadle, na trhovisku, na pošte, v kníhkupectve 

a v kniţnici  

Vedieť vyjadriť svoj názor cez výrazy: 

frightening, exciting, surprising, terrifying, 

boring, exhausting  

Vedieť pouţívať zvolacie vety s pouţitím výrazu 

„so“, „such“ na podčiarknutie vlastného názoru  

Nakupovanie – ovládať názvy obchodov a názvy 

tovaru, ktorý sa v nich kupuje  

Vedieť prerozprávať článok Nepozeraj sa dole! a 

vyjadriť svoj názor  

Vedieť prerozprávať článok V divočine a 

vyjadriť svoj názor  

Vedieť v skupine zahrať podobný dej, ako je v 

článku Bol to iba ţart!  

Vedieť napísať formálny aj neformálny list    

 

 

11. tematický celok: Things that changed the world – Veci, ktoré zmenili svet 

Pouţité prierezové témy: EnvV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Slovná zásoba k téme: veci, ktoré zmenili svet  

Pasív – skompletizovanie jeho pouţívania:  

-v prítomnom čase – kladná a záporná veta, 

otázka a krátka odpoveď  

-v minulom čase – kladná a záporná veta, otázka 

a krátka odpoveď  

-v predprítomnom čase – kladná a záporná veta, 

otázka a krátka odpoveď  

-v spojení s výrazom budúceho času will – 

kladná a záporná veta, otázka a krátka odpoveď  

-vo vete, kde namiesto podmetu je pouţitý 

predmet  

Slovesá a podstatné mená, ktoré idú dohromady 

– tell a story, keep a promise,...  

Angličtina na beţné pouţitie – oznamy na 

tabuliach – určovanie, ktorý oznam patrí ktorej 

inštitúcii, či miestu  

Čítanie s porozumením – Tri plodiny, ktoré 

zmenili svet  

Ţuvačka – náčuv s porozumením  

Písanie recenzie na film, alebo knihu - zásady  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Veci, ktoré 

zmenili svet  

Vedieť pouţívať pasív v prítomnom, minulom, 

predprítomnom, budúcom čase aj vo vete, kde z 

predmetu sa stáva podmet  

Vedieť najbeţnejšie väzby slovesa na podstatné 

meno  

Rozumieť beţným anglicky písaným oznamom 

situovaným na verejných miestach  

Konverzácia na tému Tri plodiny, ktoré zmenili 

svet  

Prerozprávanie príbehu o histórii ţuvačky do 

celého sveta  

Vedieť napísať recenziu na knihu, alebo film  

 

 

12. tematický celok: Dreams and reality – Sny a realita 

Pouţité prierezové témy: OsASR, NŠFG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Sny a realita  

II. kondicionál – if+jednoduchý minulý 

čas/would+neurčitok bez „to“  

II.kondicionál v kladnej a zápornej vete, v otázke a 

krátka odpoveď na vetu v II. kondicionáli  

Pouţitie II. kondicionálu  

Výraz might+neurčitok bez „to“ – pouţitie  

Vety s výrazom might+neurčitok bez „to“ – v 

kladnom a zápornom tvare, v otázke a v krátkej 

odpovedi  

Pevné väzby s predloţkami – take off, turn off, sit 

down, put on, look up, feel down, fill in, looking 

for, looking forward to, look after, get on with, 

threw away, put out, get on with, fall out with, 

going out with, grow up  

Spoločenské frázy – Congratulations!, Never 

mind., I haven´t a clue.  

Čítanie s porozumením – Farár, ktorý je zaháňač 

duchov  

Počúvanie s porozumením – Ţena, ktorej „hlasy“ 

povedali, ţe má nádor  

Práca s pracovným zošitom str. 68  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Sny a realita  

Vedieť tvoriť II. kondicionál  

Vedieť pouţiť II. kondicionál v kladnej a zápornej 

vete, v otázke a v krátkej odpovedi na otázku  

Vedieť, kedy zvoliť pouţitie II. kondicionálu  

Vedieť poţívať výraz might+neurčitok bez „to“ v 

kladnej a zápornej vete, v otázke a krátkej 

odpovedi  

Vedieť naspamäť pevné väzby s predloţkami z 

lekcie 12 – poznať ich význam  

Vedieť pouţívať pevné väzby vo vetách  

Konverzácia – riadený rozhovor s pouţitím 

spoločenských fráz  

Konverzácia na tému – duchovia – prerozprávanie 

počutých príbehov  

Prerozprávanie príbehu o ţene, ktorú zachránili 

počuté „hlasy“  

Vedieť dávať odporúčania (rady) na situácie z 

učebnice str. 96  

Vytvorenie krátkeho napínavého príbehu – 

písomný prejav  

 

13. tematický celok: Earning for a living – Zarábanie na ţivobytie 

Pouţité prierezové témy: OsASR, NŠFG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Slovná zásoba k téme: Zarábanie na ţivobytie  

Priebehový predprítomný čas – 

have/has+been+ing  

-tvorba, pouţitie  

-predprítomný priebehový čas v kladnej a zápornej 

vete, v otázke a v krátkej odpovedi  

Priebehový predprítomný verzus priebehový 

jednoduchý čas – precvičenie  

Čítane s porozumením – Ţivot na ulici  

Čítanie s porozumením – Neobyčajné spôsoby 

preţitia  

Tvorba slov – z podstatného mena sloveso, z 

podstatného mena prídavné meno – str. 105  

Čítanie s porozumením – Netradičné zamestnania 

str. 106  

Počúvanie s porozumením – telefonický rozhovor 

str. 109  

Formálny a neformálny list – zásady písania  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Zarábanie na 

ţivobytie  

Identifikovať zdroje osobných prijmov 

Vedieť tvoriť priebehový predprítomný čas  

Vedieť pouţiť predprítomný priebehový čas v 

kladnej a zápornej vete, v otázke a v krátkej 

odpovedi  

Vedieť, kedy sa pouţíva jednoduchý a kedy 

priebehový predprítomný čas  

Konverzácia k článku – Ţivot na ulici  

Konverzácia k článku – Neobyčajné spôsoby 

preţitia  

Vedieť tvoriť slovesá a prídavné mená z 

podstatného mena cez prípony, alebo nepravidelne 

cez zmenu slovného základu  

Konverzácia k článku – Netradičné zamestnania  

Riadený telefonický rozhovor – vedieť reagovať na 

vzniknuté situácie  

Vedieť napísať formálny aj neformálny list  

 

14. tematický celok: Love you and leave you - Milujem, ale opúšťam ťa 

Pouţité prierezové témy:  OsASR 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Milujem, ale opúšťam ťa  

Predminulý čas – had+trpné píčastie  

-tvorba, pouţite  

-predminulý čas v kladnej a zápornej vete, v 

otázke a tvorba krátkej odpovede na takú otázku  

Nepriama reč v závislosti od toho, v akom 

gramatickom čase je priama reč  

-z prítomného (jednoduchého, priebehového) do 

minulého času (jednoduchého, priebehového)  

-z predprítomného do predminulého času  

-z jednoduchého minulého do predminulého 

času  

-z budúceho do podmieňovacieho  

-z „can“ na „could“  

Čítanie s porozumením – Milostný príbeh – 

sledovanie príbehu v jednoduchom minulom 

čase a toho istého príbehu  

v predminulom čase – určenie dôvodu, prečo je 

jeden príbeh v jednoduchom min. čase a druhý v 

predminulom čase  

Počúvanie s porozumením – Carmen Day – 

doplnenie počutých slov na prázdne miesta v 

článku  

Čítanie s porozumením – Príbeh dvoch mĺkvych 

bratov  

Počúvanie piesne Hovor so mnou! s 

porozumením – dopĺňanie počutých slov na 

prázdne miesta v texte str. 116  

Kaţdodenná angličtina – spôsoby, akými sa dá 

rozlúčiť  

Písanie príbehu – zásady  

Osvojenie si slovnej zásoby k téme: Milujem, ale 

opúšťam ťa  

Vedieť tvoriť a pouţívať predminulý čas v 

kladných aj záporných vetách, v otázkach aj v 

krátkych odpovediach na ne  

Vedieť zmeniť priamu reč na nepriamu  

Konverzácia k článku Milostný príbeh – ţiaci 

vymyslia záver príbehu  

Konverzácia k článku Príbeh dvoch mĺkvych 

bratov – na základe úvodných informácií ţiaci 

vymýšľajú ďalší priebeh deja  

Konverzácia na tému – O čom sa vieme doma 

hádať  

Vedieť rôzne spôsoby, akými sa dá rozlúčiť  

Vedieť napísať vlastný príbeh  

 



III. ročník – ako prvý cudzí jazyk 
 

1. tematický celok: It´s a wonderful world! - Toto je nádherný svet! 

Pouţité prierezové témy: MedV, TvP 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Toto je nádherný svet!  

Zopakovanie troch typov slovies v angličtine:  

-pomocné slovesá: do, be, have/have got  

-modálne slovesá: must, can, should, might, will, 

would  

-plnovýznamové slovesá: všetky ostatné slovesá 

vrátane plného významu slovesa do, be, have  

Pomocné sloveso „do“ – jeho funkcia pri tvorbe 

otázky a záporu v jednoduchom prítomnom a 

minulom čase  

Pomocné sloveso „be“ – jeho funkcia pri tvorbe 

priebehového prítomné, minulého a 

predpítomného času  

„be“ – jeho funkcia pri tvorbe pasívu 

jednoduchého prítomného, jednoduchého 

minulého, predprítomného času vrátane 

neurčitku pasívu (napr. to be done)  

Pomocné sloveso „have“ – jeho funkcia pri 

tvorbe predprítomného a predminulého času a 

pri tvorbe neurčitkov perfekta (napr. to have 

met)  

Zápory pomocných slovies v plnom aj 

skrátenom tvare  

Pomocné slovesá v otázkach. Otázky, v ktorých 

sa pýtame na podmet (bez pomocného „do“)  

Pomocné slovesá a ich výskyt v krátkych 

odpovediach  

Cvičenia s náčuvom – dopĺňanie chýbajúcich 

informácií do textu pomocou náčuvu, alebo 

pomocných otázok  

Článok – Zázraky moderného sveta – čítanie s 

porozumením, triedenie informácií  

Náčuv s porozumením – Moje divy sveta  

Opakovanie výslovnosti fonetických znakov 

slovnej zásoby  

Opakovanie tvorby slov pomocou prípon – or, 

ion, ing, ive, ivities  

Opakovanie dvojíc slov, ktoré tvoria trvalé 

formácie  

Kaţdodenná angličtina – náčuv a práca s textom  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Toto je nádherný 

svet!  

Vedieť rozdiel medzi pomocnými, modálnymi a 

plnovýznamovými slovesami  

Vedieť pouţívať pomocné slovesá v prítomných 

a minulých časoch, v predprítomnom a 

predminulom čase  

Vedieť špecifiká tvorby záporu a otázok v 

uvedených časoch v náväznosti na pouţívanie 

pomocných slovies  

Konverzácia k téme: Zázraky moderného sveta, 

Moje divy sveta – vedieť vymenovať a 

zdôvodniť, bez čoho si dnes uţ neviem 

predstaviť ţivot  

Vedieť formovať slová pomocou prípon  

Vedieť pevné dvojice slov  

Vedieť správnu výslovnosť fonetických znakov  

Vedieť opraviť jazykové chyby v neformálnom 

liste str. 103  

 

2. tematický celok: Get happy! - Buďte šťastní! 

Pouţité prierezové témy:  OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Slovná zásoba k téme: Buďte šťastní!  

Prítomné časy – jednoduchý prítomný, 

priebehový prítomný a prítomný čas s pasívom – 

pouţitie v kladnej a zápornej vete a v otázke  

Sumarizácia frekvenčných prísloviek: never, 

rarely, not often, sometimes, often, usually, 

seldom, always – ich postavenie vo vete  

Priebehový prítomný čas – tvorba, kladná a 

záporná veta, otázka a krátka odpoveď  

Pouţitie priebehovej formy prítomného času  

Gramatické zmeny pred pridávaním prípony 

„ing“ ku slovesu  

Sumarizácia a rozdelenie stavových slovies:  

-slovesá vyjadrujúce názor  

-slovesá emočné, vyjadrujúce pocity  

-slovesá vyjadrujúce vlastníctvo  

-slovesá zmyslové  

Úvodné informácie k pasívu:  

-forma to be+PP  

-kedy sa zvykne pouţívať  

Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 

s pouţitím pasívu:  

–tvorba  

-pouţitie  

Športy a aktivity voľného času – rozšírenie 

slovnej zásoby  

Kaţdodenná angličtina – peniaze, zlomky, váhy, 

percentá, dátumy, telefónne čísla  

Čítanie s porozumením  

Náčuv s porozumením  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Buďte šťastní!  

Vedieť, kedy pouţívame jednoduchý prítomný 

čas  

Vedieť, kedy sa v 3. osobe jednot. čísla pridáva 

koncovka –s, es, ies  

Precvičenie jednoduchého prítomného času  

Precvičenie priebehového prítomného času  

Vedieť pouţívať frekvenčné príslovky  

Vedieť rozdelenie a špecifiká stavových slovies  

Vedieť pouţiť pasív v jednoduchom a 

priebehovom prítomnom čase  

Vedieť konverzovať na tému Šport a aktivity 

voľného času  

Vedieť verbálne a písmom vyjadriť čísla vo 

všetkých formách (zlomky, váhy,...)  

Na základe náčuvu vedieť odpovedať na otázky 

článku Neviem, či som šťastný  

Na základe náčuvu a fotografií vedieť povedať, 

čím je ţivotný štýl Jeffa nezvyčajný a čo sa mu 

na jeho ţivotnom štýle páči  

Vedieť vymenovať rôzne povolania a 

charakterizovať ich vrátane vlastného názoru, čo 

sa mi na nich páči, čo nie  

Vedieť prerozprávať článok Doktor klaun  

Konverzácia na tému – čo robí ľudí šťastnými  

Konverzácia o športe, ktorý sa mi páči a o športe, 

ktorý aj praktizujem  

Vedieť napísať úvod a záver formálneho a 

neformálneho listu a mailu  

 

3. tematický celok: Telling tales - Rozprávanie príbehov 

Pouţité prierezové témy:  OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Rozprávanie príbehov  

Minulé časy:  

Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas  

-kladné a záporné vyjadrenie, otázka a krátka 

odpoveď  

-pouţitie  

-gramatické zmeny pri pridávaní koncoviek –ed, 

d, ied,  

-rozšírenie slovnej zásoby – nepravidelné 

slovesá  

-príslovky času viaţuce sa na jednoduchý 

minulý čas  

Jednoduchý minulý a predminulý čas  

-tvorba predminulého času  

-kladné, záporné vyjadrenie, otázka a krátka 

odpoveď v predminulom čase  

Pasív v minulom čase  

–tvorba pasívu v jednoduchom minulo, 

priebehovom minulom a predminulom čase  

-pouţitie pasívu vo vetách  

Ustálené slovné spojenia  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Rozprávanie 

príbehov  

Vedieť tvoriť a pouţívať jednoduchý, priebehový 

minulý čas a predminulý čas  

Čítanie s porozumením – Príbeh o Gluskapovi a 

dieťati  

Opis obrázku – rozprávanie vymysleného 

príbehu na základe obrázku  

Náčuv s porozumením – Uţ si to počul?  

Mať rozšírenú slovnú zásobu z oblasti umenia a 

literatúry  

Konverzácia na tému Môj obľúbený spisovateľ, 

moja obľúbená kniha, môj obľúbený maliar, môj 

obľúbený film, obľúbený reţisér  

Konverzácia – vedieť vyjadriť svoj názor  

Prerozprávanie príbehu Farmár a jeho synovia, 

Imperátor a jeho sestry  

Vedieť napísať ľudovú rozprávku, alebo povesť  



Vyjadrenie názoru  

Čítanie s porozumením – Pablo Picasso a Ernest 

Hemingway  

 

4. tematický celok: Doing the right thing -Robenie tej správnej veci 

Pouţité prierezové témy: EnvV,  MultiV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Robenie tých správnych 

vecí  

Modálne slovesá (1) – have to, can, be alloved 

to, should, must – povinnosť a dovolenie  

-pouţitie vo vete  

Mená štátov, národov a prídavné mená tvorené 

štátov  

Ţiadosti – výrazy can, could, will, would  

Ponuky – výrazy will, shall/should  

Čítanie s porozumením – čo sa patrí a nepatrí v 

cudzine  

Slová, ktoré sa viaţu ku konkrétnej krajine a sú 

medzinárodné  

 

Vedieť slovnú zásobu k téme: Robenie tých 

správnych vecí  

Modálne slovesá - vedieť ich význam 

(povinnosť/dovolenie/ţiadosť/ponuka), pouţitie 

a postavenie vo vete  

Vedieť počúvať s porozumením a na základe 

počutého doplniť chýbajúce miesta v texte  

Moja rodina – rozprávanie o zvykoch 

jednotlivých členov rodiny  

Vedieť vysvetliť, čo znamenajú rôzne nápisy a 

nákresy na verejne vystavených značkách  

Cestovanie – rozšírenie slovnej zásoby,  

vedieť povedať, čo všetko predchádza 

samotnému cestovaniu  

Počúvanie s porozumením – Dave má novú 

prácu, aká to je?  

Vedieť popísať fotografiu  

Konverzácia na tému – čo sa patrí a nepatrí v 

cudzine  

Vedieť charakterizovať jednotlivé krajiny podľa 

svetovo preslávených produktov typických pre tú 

ktorú krajinu  

Ţiadosti a ponuky – počúvanie s porozumením, 

prerozprávanie počutého  

 

5. tematický celok: On the move - V pohybe 

Pouţité prierezové témy:  OsASR 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: V pohybe  

Formy budúceho času – going to/will  

-kladné a záporné vyjadrenie, otázka  

-pouţitie (plány, rozhodnutia a zámery)  

Prítomný čas priebehový – pouţívanie v prípade 

blízkej budúcnosti  

Počasie:  

–rozšírenie slovnej zásoby  

-typický prejav počasia v kaţdom ročnom období  

Cestovanie:  

–rozšírenie slovnej zásoby  

-druhy verejnej dopravy  

-ţiadosti v hoteli  

Počúvanie s porozumením - konverzácia medzi 

Benom a Alice – doplnenie textu z počutého  

Počúvanie s porozumením – z troch konverzácií 

vedieť povedať, čo sa chystá udiať  

Vedieť slovnú zásobu k téme: V pohybe  

Vedieť tvoriť a pouţívať budúci čas (going 

to/will/prítomný priebehový čas vo význame 

blízkej budúcnosti)  

Vedieť opísať počasie v kaţdom ročnom období  

Vedieť porozprávať o spôsobe cestovania, príprave 

na cestovanie a nevyhnutných záleţitostiach, ktoré 

sa musia vybaviť pred cestou  

Vedieť prerozprávať tri vypočuté konverzácie – 

vedieť povedať, čo sa chystá udiať  

Vedieť porozprávať svoj denný program  

Vedieť porozprávať o činnostiach, ktoré sa beţne 

vykonávajú cez prázdniny, alebo cez dovolenku  

Konverzácia o článku – Môj spôsob trávenia 

dovolenky  

Vedieť povedať predpoveď počasia  

Riadený dialóg na tému cestovanie  



Rozprávanie o jednotlivých činnostiach, ktoré 

ţiaci v konkrétny deň robili  

Počúvanie s porozumením – plánovanie stretnutia 

– vyplnenie formulára na základe počutého  

Prázdniny – rozprávanie o činnostiach, ktoré sa 

robievajú cez prázdniny  

Čítanie článku s porozumením – Môj spôsob 

trávenia dovolenky  

Počúvanie s porozumením – predpoveď počasia  

Kaţdodenná angličtina – cestovanie – spôsob 

dopravy  

Vedieť urobiť rezerváciu formou mailu  

 

6. tematický celok: I just love it ! -Jednoducho to milujem! 

Pouţité prierezové témy:  MultiV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Jednoducho to milujem!  

Tvorba otázok s pouţitím výrazu „like“  

Precvičenie  

Rozdiel medzi „how?“ a „What...like?“  

Precvičenie – vypĺňanie tabuľky na základe 

náčuvu s porozumením  

Slovesné vzory – počúvanie s porozumením – 

oprava textu z učebnice  

Vzťaţné vety  

Ing-ová forma slovesa – pouţitie v tom istom 

prípade, ako vzťaţná veta  

Opis jedla, miest a ľudí  

Čítanie s porozumením – História pizze  

Stravovanie – rozšírenie slovnej zásoby  

Slovné spojenia – prídavné mená viaţuce sa k 

jedlu, ľuďom a mestu  

Počúvanie s porozumením – New York a London  

Kaţdodenná angličtina - značky a zvuky  

Bývanie – rozšírenie slovnej zásoby – opis 

miestností a ich zariadenia  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Jednoducho to 

milujem!  

Vedieť tvoriť otázky s pouţitím výrazu 

„like/what...like/how“  

Chápať rozdiel medzi „how“ a „what....like“  

Vedieť tvoriť a pouţívať slovesné vzory a vzťaţné 

vety  

Stravovanie – vedieť konverzovať na tému 

vzájomná súvislosť - jedlo – ľudia – krajina  

Prerozprávanie histórie pizze  

Konverzácia na tému – ţivot v Londýne, New 

Yorku a na Slovensku  

Vedieť popísať beţné dopravné značky a nápisy 

beţne umiestňované na verejných miestach  

Vedieť opísať vlastný dom/byt, vedieť opísať 

zariadenie jednotlivých miestností  

 

 

 

 

 



IV. ročník – ako prvý cudzí jazyk 

7. tematický celok – Svet práce – The world of work 

Pouţité prierezové témy:  OsASR, NŠFG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Svet práce  

Tvorba predprítomného času a minulého času  

Rozdiel v pouţívaní predprítomného času 

a minulého času  

Precvičenie tvorby minulého času a minulého 

príčastia u nepravidelných slovies 

Pohovor do zamestnania 

Vysnívané pracovné miesto – interview, diskusia 

Pouţívanie aktívu a pasívu 

Frázové slovesá – doslovné a idiomatické (she 

looked out of window, look out!), oddeliteľné 

a neoddeliteľné (turn on, turn it on) 

Čítanie s porozumením – Lovci hurikánov, 

Artistka na hrazde, Kovboj vo výške 

(nezvyčajné povolania) 

Počúvanie s porozumením – Uponáhľaný ţivot 

dôchodcu  

Kaţdodenná angličtina – Na telefóne – 

rozšírenie slovnej zásoby v oblasti frázových 

slovies 

Letter of application s. 112 (ţiadosť o prijatie do 

zamestnania) – vzor a základné frázy  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Svet práce  

Vedieť správne pouţiť predprítomný čas 

a minulý čas 

Identifikovať zdroje osobných prijmov 

Chápať rozdiel medzi nimi 

Osvojiť si základné frázy spojené s pohovorom 

do zamestnania a vedieť ich správne vyuţívať 

Vedieť porozprávať o vlastných a cudzích 

ţivotných udalostiach 

Rozumieť rozdielu v pouţívaní aktívu a pasívu, 

prepojenie s predprítomným časom – They have 

been awarded the Nobel prize. 

Oboznámiť sa s novou zásobou frázových 

slovies a vedieť ich správne spájať s ich 

významom 

Prerozprávanie prečítaných článkov   

Konverzácia na tému – Moje vysnívané 

povolanie 

Ovládať základné body a frázy ţiadosti o prijatie 

do zamestnania  

 

8. tematický celok – Len si predstavte! – Just imagine! 

Pouţité prierezové témy: TvP 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Len si predstavte! 

Podmienkové vety (nultý, prvý a druhý 

kondicionál) – forma, pozitív, negatív, otázka 

Rozdiel v pouţití prvého a druhého kondicionálu 

Časové vety (time clauses) s „when, as soon as, 

before, until, after“ 

Vypĺňanie tabuľky na základe náčuvu s 

porozumením  

Praktické precvičenie na tému Čo by si robil, ak 

by si vyhral 5 miliónov dolárov?, Koho by ste 

podporili? – diskusia 

Posluch piesne 

Čítanie s porozumením – Kto chce byť 

milionárom? – aké je to skutočne vyhrať lotériu 

Doplnenie slovnej zásoby – base and strong 

adjectives (základné a silné prídavné mená), ich 

spojenie s príslovkami very, really a absolutely  

Kaţdodenná angličtina – návrhy – posluch 

a následné vytvorenie vlastnej konverzácie 

(návrhu) na rôzne témy – bolesť hlavy, voľný 

večer a nič v TV, ... 

 

Vedieť slovnú zásobu k téme: Len si predstavte!  

Vedieť tvoriť a pouţívať podmienkové a časové 

vety 

Rozumieť rozdielu v ich pouţití 

Ovládať pouţitie v praxi 

Vedieť tvoriť vlastné rozprávanie s pouţitím 

podmienkových viet 

Prerozprávanie obsahu článku o tom, aké je to 

vyhrať lotériu  

Vedieť spájať base adjectives s ich strong 

adjectives (tired – exhausted, good – great, 

wonderful, fantastic, ...) a príslovkami very, 

really, absolutely (really exhausted, absolutely 

wonderful) 

Konverzácia na určitú tému s pouţitím návrhov – 

poď nakupovať, prečo sa neopýtaš svojich 

rodičov?  



9. tematický celok – Vzťahy – Relationships 

Pouţité prierezové témy: OsASR 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Vzťahy  

Pouţívanie modálnych slovies: must, could, 

might, can´t, must have, could have, might have, 

can´t have – pravdepodobnosť (probability)  

Precvičenie–čítanie s porozumením (Dr. Susie 

Eden), posluch a gramatické cvičenia (I haven´t 

eaten anything since breakfast. You must be 

hungry.) 

Posluch telefonátu dvoch priateľov a z toho 

vyplývajúce nové vedomosti z gramatiky – 

minulý čas uţ osvojených modálnych slovies – 

must have been, can´t have been 

 Čítanie s porozumením – Rodinné záleţitosti – 

rozprávanie otca a dcéry, rôzne uhly pohľadov 

Diskusia – predchádza článok a po jeho prečítaní 

aj nasleduje 

Prídavné mená vyjadrujúce charakter osobnosti 

– reliable, sociable, easygoing – oboznámenie sa 

s novou slovnou zásobou  

Výskum v triede – kto má akú rodinu, 

súrodencov, aké je to byť jediným dieťaťom 

Diskusia – aká veľká je správna rodina 

Posluch a následné dopĺňanie do tabuľky – 

rozprávanie Rose a Louisy 

Kaţdodenná angličtina – súhlas a nesúhlas 

a povedaným (agreeing and disagreeing) – So do 

I! Neither do I!  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Vzťahy 

Osvojiť si modálne slovesá, ktorými sa vyjadruje 

pravdepodobnosť 

Rozumieť ich významu, pouţitiu a postaveniu vo 

vete  

Chápať rozdiel medzi pomocnými, modálnymi a 

plnovýznamovými slovesami  

Vyuţitie v praxi 

Vedieť reagovať a poradiť priateľovi 

Ovládať vyuţitie modálnych slovies 

v prítomnom a minulom čase 

Prerozprávanie uhlov pohľadu otca a dcéry 

Vedieť sa vyjadriť k otázkam prislúchajúcim k 

textu  

Konverzácia na tému – ţivot v rodine, vedieť 

opísať vzťahy v rodine 

Vedieť opísať osobu na základe jej vlastností, 

rozlíšiť pozitívne a negatívne vlastnosti 

osobnosti 

Moţnosť otestovať svoju osobnosť pomocou 

testu s. 76 a lepšie spoznať spoluţiakov a ich 

rodiny 

Zapájanie sa do diskusie 

Osvojenie si novej slovnej zásoby – So do I!/Me 

too, Neither do I!/Me neither. 

  

 

10. tematický celok – Posadnutosť – Obsessions 

Pouţité prierezové témy:  OŢaZ, NŠFG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Gramatika: predprítomný jednoduchý 

a priebehový čas, otázky, vyjadrenie času 

pomocou výrazov since, while, until, after,... 

Slovná zásoba: Zloţené podstatné mená 

-vyjadrenie mnoţstva 

čítanie: článok o netypickej Hollywoodskej 

filmovej hviezde 

Čítanie- Výmena informácií o hlavných 

udalostiach v ţivotopise, porovnanie informácií 

o 2 ľuďoch 

Posluch- téma-2 zberatelia a ich nezvyčajné 

zbierky 

Písanie- napísanie ţivotopisu 

GRAMATIKA:Vedieť vybrať vhodný aspekt 

predprítomného času- jednoduchý alebo 

priebehový, rozlišovať medzi oboma aspektami, 

tvoriť otázky v oboch aspektoch predprítomného 

času a odpovedať na ne. Vedieť utvoriť vetu 

v predprítomnom priebehovom čase s pouţitím 

výrazov since, until, after, while,... 

SLOVNÁ ZÁSOBA: Tvoriť zloţené podstatné 

mená- dvojicu slov alebo spojiť 2 slová do 

jedného (niekedy s pridaím koncovky ku prvému 

z nich)   

Prevziaťzodpovednosť za osobné fin. 

rozhodnutia 

ČÍTANIE: Porozumieť článku, vedieť čítať so 

správnou výslovnosťou, prerozprávať obsah, 

odpovedať na otázky ku článku, dedukovať 

význam nových výrazov v kontexte, naštudovať 

nové výrazy 



ROZPRÁVANIE: Rozprávať v dialógu 

o hlavných udalostiach v ţivote, pýtať sa na 

fakty, poskytnúť informácie, porovnať 

informácie z 2 zdrojov 

 POSLUCH: Zachytiť na prvý raz základné a na 

druhý raz odrobnejšie informácie z počutého 

textu, prerozprávať dej, odpovedať na otázky 

PÍSANIE: Spojiť strohé vety do súvislého text, 

vynechať nepotrebné výrazy  

 

11. tematický celok – Povedz mi o tom! – Tell me about it! 

Pouţité prierezové témy:  MedV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Gramatika: Nepriame otázky 

„Question tangs“= „všakţe?“ (doesn´t it, do you, 

don´t you,...) 

Slovná zásoba- ustálené slovné spojenia 

(sloveso+podstatné meno)- wistle a tune 

Idiomy- hold your breath 

Kaţdodená angličtina- neformálne výrazy 

(What´s up?) 

Čítanie- článok o tom, ako poznáme svoj svet 

Rozprávanie-  „Informationgap“- práca 

v dvojiciach, kaţdý ţiak dostane informácie 

rozdielne od partnera a ich úlohou je pýtať sa na 

tie informácie,ktoré im chýbajú a odpovedať na 

otázky 

Príbehy o zábudlivosti 

Posluch- Záznam rádiového vysielania na tému 

zábudlivosť, poslucháči rozprávajú o svojich 

skúsenostiach 

Písanie- Výrazy, ktoré spájajú myšlienky 

GRAMATIKA: Tvoriť nepriame otázky (bez 

otáznika na konci)- I wonder if you could help 

me. Vedieť pouţiť „guestion tags“ (výraz 

„všakţe“) vo všetkých osobách 

SLOVNÁ ZÁSOBA:  naučiť s a čo najviac 

ustálených slovných spojení a niektoré idiomy 

KAŢDODENNÁ ANGLIČTINA: Vedieť 

niektoré výrazy z neformálnej angličtiny 

ČÍTANIE:  Prečítať text s dobrou výslovnosťou, 

rozumieť textu, prerozprávať príbeh, odpovedať 

na otázky 

ROZPRÁVANIE: Získavať informácie kladením 

otázok a odpovedať na otázky 

POSLUCH: Na prvé počutie zachytiţ základné 

informácie a potom  podorbnejšie, prerozprávať 

dej, odpovedať na otázky, zahrať časť príbehu 

Spojiť dve myšlienky vhodnými príslovkami 

(naturally, of course,...) 

 

12. tematický celok – Veľké udalosti ţivota! – Life´s great events! 

Pouţité prierezové témy:  TvP 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Gramatika- nepriama reč (She said that they 

were married.)- oznamovacie vety, otázky, 

poţiadavky 

Slovná zásoba- Výrazy z oblasti narodenia 

dieťaťa, svadby, manţelstva a pohrebu 

Kaţdodenná angličtina- Vyjadrenie ľútosti 

a ospravedlnenie sa 

Čítanie- umelecká poézia- báseň Funeral Blues 

(W.H.Auden) 

Rozprávanie- diskusia o zvykoch na svadbách, 

pri narodení dieťaťa, na pohreboch. 

Diskusia o dni nášho narodenia. Roleplay- 

prerozprávanie príbehu ako hlavná postava 

Posluch-Počúvanie 2 ľudí, ktorí na seba ţalujú 

na polícii- téma hluční susedia. Príbeh 

o narodení. Pieseň My way. 

GRAMATIKA: Utvoriť oznamovacie 

a opytovacie vety v nepriamej reči 

SLOVNÁ ZÁSOBA: vedieť novú slovnú zásobu 

z oblasti narodenia dieťaťa, svadby, manţelstva, 

smrti a pohrebu (have a baby, funeral,...) 

KAŢDODENNÁ ANGLIČTINA: Vedieť rôzne 

spôsoby, ako vyjadriť sľutosť a ospravedlnenie 

sa (I am sorry! Excuse me!) 

ČÍTANIE:  rozumieť prečítanej básni, 

prerozprávať obsah, odpovedať na otázky, čítať 

so správnou výslovnosťou a intonáciou 

ROZPRÁVANIE: Diskutovať o zvykoch pri 

narodení dieťaťa, svadbe a pri pohrebe. 

Rozprávať o dni, kedy som sa narodil,. 

Prerozprávať článok. 

POSLUCH: Zachytiť na prvý ra základné 



Písanie: Oprava chýb v texte a potom podrobnejšie informácie, prerozprávať 

príbeh, odpovedať na otázky, zahrať príbeh 

PÍSANIE: Opraviť chyby v neformálnom liste 

 

Učebné zdroje  

New Headway Pre-Intermediate - Student´s Book: John and Liz Soars  

New Headway Pre-Intermediate - Workbook: John and Liz Soars  

New Headway Pre-Intermediate - Teacher´s Book: John and Liz Soars, Mike sayer  

New Headway Intermediate the third edition - Student´s Book: John and Liz Soars  

New Headway Intermediate the third edition - Workbook: John and Liz Soars  

New Headway Intermediate the third edition –Teacher´s Book: John and Liz Soars  

New Headway – slovník: John and Liz Soars  

New English Grammar in Use - third edition: Raymond Murphy  

YES! – nová maturita vyššia úroveň: Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preloţníková 



IV. ročník – ako druhý cudzí jazyk 

1. tematický celok: It´s a wonderful world! - Toto je nádherný svet! 

Pouţité prierezové témy: MedV, TvP 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Toto je nádherný svet!  

Zopakovanie troch typov slovies v angličtine:  

-pomocné slovesá: do, be, have/have got  

-modálne slovesá: must, can, should, might, will, 

would  

-plnovýznamové slovesá: všetky ostatné slovesá 

vrátane plného významu slovesa do, be, have  

Pomocné sloveso „do“ – jeho funkcia pri tvorbe 

otázky a záporu v jednoduchom prítomnom a 

minulom čase  

Pomocné sloveso „be“ – jeho funkcia pri tvorbe 

priebehového prítomné, minulého a 

predpítomného času  

„be“ – jeho funkcia pri tvorbe pasívu 

jednoduchého prítomného, jednoduchého 

minulého, predprítomného času vrátane 

neurčitku pasívu (napr. to be done)  

Pomocné sloveso „have“ – jeho funkcia pri 

tvorbe predprítomného a predminulého času a 

pri tvorbe neurčitkov perfekta (napr. to have 

met)  

Zápory pomocných slovies v plnom aj 

skrátenom tvare  

Pomocné slovesá v otázkach. Otázky, v ktorých 

sa pýtame na podmet (bez pomocného „do“)  

Pomocné slovesá a ich výskyt v krátkych 

odpovediach  

Cvičenia s náčuvom – dopĺňanie chýbajúcich 

informácií do textu pomocou náčuvu, alebo 

pomocných otázok  

Článok – Zázraky moderného sveta – čítanie s 

porozumením, triedenie informácií  

Náčuv s porozumením – Moje divy sveta  

Opakovanie výslovnosti fonetických znakov 

slovnej zásoby  

Opakovanie tvorby slov pomocou prípon – or, 

ion, ing, ive, ivities  

Opakovanie dvojíc slov, ktoré tvoria trvalé 

formácie  

Kaţdodenná angličtina – náčuv a práca s textom  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Toto je nádherný 

svet!  

Vedieť rozdiel medzi pomocnými, modálnymi a 

plnovýznamovými slovesami  

Vedieť pouţívať pomocné slovesá v prítomných 

a minulých časoch, v predprítomnom a 

predminulom čase  

Vedieť špecifiká tvorby záporu a otázok v 

uvedených časoch v náväznosti na pouţívanie 

pomocných slovies  

Konverzácia k téme: Zázraky moderného sveta, 

Moje divy sveta – vedieť vymenovať a 

zdôvodniť, bez čoho si dnes uţ neviem 

predstaviť ţivot  

Vedieť formovať slová pomocou prípon  

Vedieť pevné dvojice slov  

Vedieť správnu výslovnosť fonetických znakov  

Vedieť opraviť jazykové chyby v neformálnom 

liste str. 103  

 

2. tematický celok: Get happy! - Buďte šťastní! 

Pouţité prierezové témy:  OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Slovná zásoba k téme: Buďte šťastní!  

Prítomné časy – jednoduchý prítomný, 

priebehový prítomný a prítomný čas s pasívom – 

pouţitie v kladnej a zápornej vete a v otázke  

Sumarizácia frekvenčných prísloviek: never, 

rarely, not often, sometimes, often, usually, 

seldom, always – ich postavenie vo vete  

Priebehový prítomný čas – tvorba, kladná a 

záporná veta, otázka a krátka odpoveď  

Pouţitie priebehovej formy prítomného času  

Gramatické zmeny pred pridávaním prípony 

„ing“ ku slovesu  

Sumarizácia a rozdelenie stavových slovies:  

-slovesá vyjadrujúce názor  

-slovesá emočné, vyjadrujúce pocity  

-slovesá vyjadrujúce vlastníctvo  

-slovesá zmyslové  

Úvodné informácie k pasívu:  

-forma to be+PP  

-kedy sa zvykne pouţívať  

Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 

s pouţitím pasívu:  

–tvorba  

-pouţitie  

Športy a aktivity voľného času – rozšírenie 

slovnej zásoby  

Kaţdodenná angličtina – peniaze, zlomky, váhy, 

percentá, dátumy, telefónne čísla  

Čítanie s porozumením  

Náčuv s porozumením  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Buďte šťastní!  

Vedieť, kedy pouţívame jednoduchý prítomný 

čas  

Vedieť, kedy sa v 3. osobe jednot. čísla pridáva 

koncovka –s, es, ies  

Precvičenie jednoduchého prítomného času  

Precvičenie priebehového prítomného času  

Vedieť pouţívať frekvenčné príslovky  

Vedieť rozdelenie a špecifiká stavových slovies  

Vedieť pouţiť pasív v jednoduchom a 

priebehovom prítomnom čase  

Vedieť konverzovať na tému Šport a aktivity 

voľného času  

Vedieť verbálne a písmom vyjadriť čísla vo 

všetkých formách (zlomky, váhy,...)  

Na základe náčuvu vedieť odpovedať na otázky 

článku Neviem, či som šťastný  

Na základe náčuvu a fotografií vedieť povedať, 

čím je ţivotný štýl Jeffa nezvyčajný a čo sa mu 

na jeho ţivotnom štýle páči  

Vedieť vymenovať rôzne povolania a 

charakterizovať ich vrátane vlastného názoru, čo 

sa mi na nich páči, čo nie  

Vedieť prerozprávať článok Doktor klaun  

Konverzácia na tému – čo robí ľudí šťastnými  

Konverzácia o športe, ktorý sa mi páči a o športe, 

ktorý aj praktizujem  

Vedieť napísať úvod a záver formálneho a 

neformálneho listu a mailu  

 

3. tematický celok: Telling tales - Rozprávanie príbehov 

Pouţité prierezové témy:  OŢaZ 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Rozprávanie príbehov  

Minulé časy:  

Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas  

-kladné a záporné vyjadrenie, otázka a krátka 

odpoveď  

-pouţitie  

-gramatické zmeny pri pridávaní koncoviek –ed, 

d, ied,  

-rozšírenie slovnej zásoby – nepravidelné 

slovesá  

-príslovky času viaţuce sa na jednoduchý 

minulý čas  

Jednoduchý minulý a predminulý čas  

-tvorba predminulého času  

-kladné, záporné vyjadrenie, otázka a krátka 

odpoveď v predminulom čase  

Pasív v minulom čase  

–tvorba pasívu v jednoduchom minulo, 

priebehovom minulom a predminulom čase  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Rozprávanie 

príbehov  

Vedieť tvoriť a pouţívať jednoduchý, priebehový 

minulý čas a predminulý čas  

Čítanie s porozumením – Príbeh o Gluskapovi a 

dieťati  

Opis obrázku – rozprávanie vymysleného 

príbehu na základe obrázku  

Náčuv s porozumením – Uţ si to počul?  

Mať rozšírenú slovnú zásobu z oblasti umenia a 

literatúry  

Konverzácia na tému Môj obľúbený spisovateľ, 

moja obľúbená kniha, môj obľúbený maliar, môj 

obľúbený film, obľúbený reţisér  

Konverzácia – vedieť vyjadriť svoj názor  

Prerozprávanie príbehu Farmár a jeho synovia, 

Imperátor a jeho sestry  

Vedieť napísať ľudovú rozprávku, alebo povesť  



-pouţitie pasívu vo vetách  

Ustálené slovné spojenia  

Vyjadrenie názoru  

Čítanie s porozumením – Pablo Picasso a Ernest 

Hemingway  

 

4. tematický celok: Robenie tých správnych vecí 

Pouţité prierezové témy: EnvV,  MultiV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Robenie tých správnych 

vecí  

Modálne slovesá (1) – have to, can, be alloved 

to, should, must – povinnosť a dovolenie  

-pouţitie vo vete  

Mená štátov, národov a prídavné mená tvorené 

štátov  

Ţiadosti – výrazy can, could, will, would  

Ponuky – výrazy will, shall/should  

Čítanie s porozumením – čo sa patrí a nepatrí v 

cudzine  

Slová, ktoré sa viaţu ku konkrétnej krajine a sú 

medzinárodné  

 

Vedieť slovnú zásobu k téme: Robenie tých 

správnych vecí  

Modálne slovesá - vedieť ich význam 

(povinnosť/dovolenie/ţiadosť/ponuka), pouţitie 

a postavenie vo vete  

Vedieť počúvať s porozumením a na základe 

počutého doplniť chýbajúce miesta v texte  

Moja rodina – rozprávanie o zvykoch 

jednotlivých členov rodiny  

Vedieť vysvetliť, čo znamenajú rôzne nápisy a 

nákresy na verejne vystavených značkách  

Cestovanie – rozšírenie slovnej zásoby,  

vedieť povedať, čo všetko predchádza 

samotnému cestovaniu  

Počúvanie s porozumením – Dave má novú 

prácu, aká to je?  

Vedieť popísať fotografiu  

Konverzácia na tému – čo sa patrí a nepatrí v 

cudzine  

Vedieť charakterizovať jednotlivé krajiny podľa 

svetovo preslávených produktov typických pre tú 

ktorú krajinu  

Ţiadosti a ponuky – počúvanie s porozumením, 

prerozprávanie počutého  

 

5. tematický celok: On the move - V pohybe 

Pouţité prierezové témy:  OsASR 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: V pohybe  

Formy budúceho času – going to/will  

-kladné a záporné vyjadrenie, otázka  

-pouţitie (plány, rozhodnutia a zámery)  

Prítomný čas priebehový – pouţívanie v prípade 

blízkej budúcnosti  

Počasie:  

–rozšírenie slovnej zásoby  

-typický prejav počasia v kaţdom ročnom období  

Cestovanie:  

–rozšírenie slovnej zásoby  

-druhy verejnej dopravy  

-ţiadosti v hoteli  

Počúvanie s porozumením - konverzácia medzi 

Benom a Alice – doplnenie textu z počutého  

Vedieť slovnú zásobu k téme: V pohybe  

Vedieť tvoriť a pouţívať budúci čas (going 

to/will/prítomný priebehový čas vo význame 

blízkej budúcnosti)  

Vedieť opísať počasie v kaţdom ročnom období  

Vedieť porozprávať o spôsobe cestovania, príprave 

na cestovanie a nevyhnutných záleţitostiach, ktoré 

sa musia vybaviť pred cestou  

Vedieť prerozprávať tri vypočuté konverzácie – 

vedieť povedať, čo sa chystá udiať  

Vedieť porozprávať svoj denný program  

Vedieť porozprávať o činnostiach, ktoré sa beţne 

vykonávajú cez prázdniny, alebo cez dovolenku  

Konverzácia o článku – Môj spôsob trávenia 

dovolenky  



Počúvanie s porozumením – z troch konverzácií 

vedieť povedať, čo sa chystá udiať  

Rozprávanie o jednotlivých činnostiach, ktoré 

ţiaci v konkrétny deň robili  

Počúvanie s porozumením – plánovanie stretnutia 

– vyplnenie formulára na základe počutého  

Prázdniny – rozprávanie o činnostiach, ktoré sa 

robievajú cez prázdniny  

Čítanie článku s porozumením – Môj spôsob 

trávenia dovolenky  

Počúvanie s porozumením – predpoveď počasia  

Kaţdodenná angličtina – cestovanie – spôsob 

dopravy  

Vedieť povedať predpoveď počasia  

Riadený dialóg na tému cestovanie  

Vedieť urobiť rezerváciu formou mailu  

 

6. tematický celok: Jednoducho to milujem! 

Pouţité prierezové témy:  MultiV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Slovná zásoba k téme: Jednoducho to milujem!  

Tvorba otázok s pouţitím výrazu „like“  

Precvičenie  

Rozdiel medzi „how?“ a „What...like?“  

Precvičenie – vypĺňanie tabuľky na základe 

náčuvu s porozumením  

Slovesné vzory – počúvanie s porozumením – 

oprava textu z učebnice  

Vzťaţné vety  

Ing-ová forma slovesa – pouţitie v tom istom 

prípade, ako vzťaţná veta  

Opis jedla, miest a ľudí  

Čítanie s porozumením – História pizze  

Stravovanie – rozšírenie slovnej zásoby  

Slovné spojenia – prídavné mená viaţuce sa k 

jedlu, ľuďom a mestu  

Počúvanie s porozumením – New York a London  

Kaţdodenná angličtina - značky a zvuky  

Bývanie – rozšírenie slovnej zásoby – opis 

miestností a ich zariadenia  

Vedieť slovnú zásobu k téme: Jednoducho to 

milujem!  

Vedieť tvoriť otázky s pouţitím výrazu 

„like/what...like/how“  

Chápať rozdiel medzi „how“ a „what....like“  

Vedieť tvoriť a pouţívať slovesné vzory a vzťaţné 

vety  

Stravovanie – vedieť konverzovať na tému 

vzájomná súvislosť - jedlo – ľudia – krajina  

Prerozprávanie histórie pizze  

Konverzácia na tému – ţivot v Londýne, New 

Yorku a na Slovensku  

Vedieť popísať beţné dopravné značky a nápisy 

beţne umiestňované na verejných miestach  

Vedieť opísať vlastný dom/byt, vedieť opísať 

zariadenie jednotlivých miestností  

 

 Prierezové témy 

1. Environmentálna výchova  EnvV,  

2. Mediálna výchova MedV 

3. Ochrana ţivota a zdravia OŢaZ 

4. Multikultúrna výchova MultiV 

5. Osobnostný a sociálny rozvoj OsASR 

6. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TvP 

7. Finančná gramotnosť NŠFG 

Environmentálna výchova 

V predmete Anglický jazyk sa táto téma uplatňuje v týchto tematických celkoch: 

 voda – Kladné a záporné vyjadrenia, Robenie tých správnych vecí, - ochrana vody a jej znečisťovanie 



 ovzdušie –Kladné a záporné vyjadrenia, Robenie tých správnych vecí, Veci, ktoré zmenili svet - ochrana 

ovzdušia a jeho znečisťovanie   

 význam prírodných zdrojov pre človeka – Robenie tých správnych vecí, Kladné a záporné vyjadrenia -

racionálne vyuţívanie prírodných a alternatívnych zdrojov vo vzťahu k udrţateľnému rozvoju. 

 odpady – Robenie tých správnych vecí, Kladné a záporné vyjadrenia -recyklácia odpadov, vyuţitie 

odpadov, triedenie a likvidácia odpadov 

 náš ţivotný štýl – Povedy mi aký je?, Veci, ktoré zmenili svet- vplyv na ţivotné prostredie 

 prostredie a zdravie – Veci, ktoré zmenili svet, Robenie tých správnych vecí- spôsoby ochrany zdravia, 

enviromentálne zdravie 

Mediálna  výchova 

 V predmete Anglický jazyk moţno túto prierezovú tému vyuţiť v rôznych tematických celkoch pri formách 

ako sú beseda, referát, prezentácia, diskusia na danú tému, jednoduchý projekt, kde ţiak prezentuje poznatky získané z 

mediálnych zdrojov, ale aj svoj postoj k problematike a získaným poznatkom. Pozornosť obracia k vecnej správnosti 

a presnosti správy, a to tak kritickou analýzou existujúcich textov, ako aj vlastnou produkciou a utváraním návyku 

overovať si čo najdôkladnejšie všetky údaje. 

 Tematické celky: Všetko sa kazilo, Poďme nakupovať, Povedz mi aký je? Toto,je nádherný svet, Veci, ktoré 

zmenili svet, Rozprávanie príbehov, Povedz mi o tom – ţiaci získavajú informácie ku konkrétnej téme z 

rôznych mediálnych zdrojov a pozorujú vplyv reklamy a médií na podávanie a spracovanie informácií. 

Multikultúrna výchova 

  Najviac efektívna sa javí skupinová forma výuky, práca v tíme. Pri nej má byť ţiak  schopný tolerovať 

odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých,  dokáţe si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov,  je 

schopný niesť zodpovednosť za svoje správanie a konanie, dokáţe komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín,  je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné 

záujmy, názory i schopnosti druhých, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti.  

 Tematické celky: Zoznámte sa, Robenie tých správnych vecí, Spôsob ţivota, Cestovanie, Jednoducho to 

milujem, Stretávanie ľudí- spoznávanie iných kultúr cez jedlo, cestovanie, simulačné rozhovory s cudzincom 

o kultúre, slušnom správaní... 

Ochrana ţivota a zdravia 

  V predmete Anglický jazyk sa realizuje hlavne získavaním poznatkov prostredníctvom tematických celkov: 

Kladné a záporné vyjadrenia, Posadnutosť, Vydesený k smrti, Buďte šťastný – vyjadrenie a zhodnotenie správneho 

ţivotného štýlu a schopnosť opísať negatívne vplyvy na zdravie a ţivot. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 V predmete Anglický jazyk sa téma realizuje na samotnom ţiakovi ako jedincovi aj ako príslušníkovi 

kolektívu triedy. Ţiaka vedieme k tomu, aby dokázal  porozumieť sebe samému aj druhým, bol schopný si utvárať 

pozitívny postoj k sebe samému a k druhým, aby dokázal identifikovať stresory, bol  schopný predchádzať 

sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, dokázal prispievať k utváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, uvedomoval si hodnotu spolupráce, dokázal rozvíjať základné 

schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti o sebe ako sú sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera a s 

tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie.  

Téma sa môţe realizovať v rámci tematických celkov: Zoznámte sa, Spôsob ţivota, Čo chceš robiť, Zarábanie na 

ţivobytie, Milujem, ale opúšťam, Sny a realita,  V pohybe, Svet práce, Vzťahy, Kde ţiješ? - schopnosť presadiť si 

svoj názor a tolerovať názor iných. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 



 V predmete Anglický jazyk môţeme pouţiť projektové vyučovanie pri nadobúdaní vedomostí rôznych 

tematických celkov. Vhodnejšie sú určite tie, v ktorých si študenti môţu overiť naštudované poznatky, ktoré získajú 

vlastnou analýzou zdrojov. Výsledkom je jednoduchý projekt, ktorý prezentujú a obhajujú pred celou triedou. 

Tematické celky: Spôsob ţivota, Slávne dvojice, Cestovanie, Toto je nádherný svet, Rozprávanie, príbehov,Len si 

predstavte, Veľké udalosti ţivota – ţiak si naštuduje konkrétnu tému a odprezentuje ju pred triedou v anglickom 

jazyku 

Finančná gramotnosť 

     V predmete Anglický jazyk prierezová téma finančná gramotnosť vymedzuje šírku poznatkov, zručností a 

skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manaţmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, ţe absolvent 

strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:-nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné 

informácie, poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozoznávať riziká v riadení vlastných 

financií,  stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  rozvinúť potenciál získania vlastného 

príjmu a schopnosť sporiť,  

Tematické celky: Spôsob ţivota, Čo chceš robiť, Poďme nakupovať, Cestovanie, Zarábanie na ţivobytie, Sny a 

realita, Svet práce- príprava rodinného rozpočtu, porovnávanie najviac zarábajúcich zamestnaní, plánovanie 

dovolenky, zhodnotenie a míňanie vreckového, finančné  zrealizovanie svojich snov 



BIOLÓGIA 

 

Ročník:  druhý, 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne 

tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne  

Kód a názov študijného odboru: 7902 5 00 gymnázium  

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk  

 

I. Charakteristika učebného predmetu 

Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED 

3) základný systém poznatkov o ţivej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. 

Poznanie zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je 

dôleţité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom 

zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému. 

Program je koncipovaný tak, aby bolo moţné čo najviac vyuţívať moderné didaktické formy, 

metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu ţiakov pri 

práci s informáciami, umoţňujú pracovať s prírodninami, realizovať experimenty a rozvíjajú schopnosť 

ţiakov poznatky aplikovať. Preto sa v kaţdom ročníku na jednej vyučovacej hodine týţdenne trieda delí na 

skupiny. 

Obsah predmetu (198 hodín) sa odvíja od jeho cieľov a je členený v rámci štátneho programu do 

troch základných tematických okruhov: 

2. Druhý ročník je zameraný na poznávanie spoločných znakov, vlastností a prejavov ţivých 

organizmov (99 hodín). Jednotlivé tematické celky pribliţujú stavbu a organizáciu ţivých sústav, 

vysvetľujú podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch na všetkých úrovniach počnúc bunkou. 

Zdôrazňujú vzájomnú súvislosť medzi stavbou a funkciou orgánov, čoho výsledkom sú ţivotné prejavy 

organizmov. Tento tematický okruh poskytne základné informácie dôleţité pre pochopenie jednoty ţivej 

prírody. Praktické cvičenia umoţnia ţiakom vyskúšať si a v praxi overiť teoretické poznatky rôznymi 

formami od klasických laboratórnych prác s prírodninami aţ po prácu s informáciami prostredníctvom IKT. 

3. Tretí ročník je venovaný biológii človeka a ochrane zdravia (66 hodín). Jeho ťaţisko predstavuje 

tematický celok „Orgánové sústavy človeka“, ktorý okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých 

orgánov a orgánových sústav poskytne aj základné informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich 

príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Nadväzujúci tematický celok „Zdravý ţivotný štýl“ otvára 

moţnosti pre projekty a samostatné práce ţiakov. Umoţní získať nielen ďalšie poznatky dôleţité pre 

formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, ale aj rozvíjať zručnosti pri práci s informáciami. 

Časť „Základy poskytovania prvej pomoci“ je moţné realizovať formou cvičení v nadväznosti na 

jednotlivé kapitoly o orgánových sústavách človeka, prípadne v spolupráci s učebnou oblasťou Zdravie a 

pohyb. 

II. Ciele učebného predmetu 

1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote ţivej prírody, o javoch a procesoch, ktoré 

v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky ţivé organizmy. 

Kompetencie:  



 schopnosť vnímať ţivú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, dynamický 

systém; 

 schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím; 

 vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov; 

 schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické 

myslenie; 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu; 

 samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné predmety, 

zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

2. Poznávať praktický význam ţivých organizmov pre ţivot človeka. 

Kompetencie: 

 poznať najbeţnejšie úţitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb a ţivočíchov; 

 poznať moţnosti vyuţitia vlastností a ţivotných prejavov organizmov v biotechnológiách; 

 poznať nebezpečné a patogénne organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, moţnosti liečby, 

prevencie a poskytnutia prvej pomoci. 

 

3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému. 

Kompetencie: 

 vyuţívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné zdravie; 

 poznať pozitívne aj negatívne účinky ţivotného prostredia na ľudský organizmus; 

 poznať príčiny a moţnosti prevencie najčastejších ochorení; 

 poznať dôsledky sociálnych patológií pre ţivot a zdravie človeka; 

 posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý ţivotný štýl; 

 poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi. 

 

4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu. 

Kompetencie: 

 schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode; 

 bezpečne manipulovať s beţným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní v laboratóriu; 

 schopnosť pracovať s beţnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní biologického 

materiálu. 

 

5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany 

ţivej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie: 

 schopnosť vyhľadávať informácie o ţivej prírode v literatúre a informačných médiách, pracovať s 

informáciami; 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu; 

 schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich riešenia; 

 schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 

 schopnosť pripraviť vlastné prezentácie a vystúpenia; 

 schopnosť vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

 schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné stanovisko; 

 schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 



Ročník: Druhý 

 

1. Všeobecné vlastnosti ţivých sústav (2 hodiny)  

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

o ţivá a neţivá príroda 

o organizácia ţivých sústav 

o vlastnosti a prejavy organizmov    

 

 

Vedieť odlíšiť ţivé sústavy od neţivých na základe 

charakteristických vlastností.  

Vymenovať jednotlivé organizačné stupne ţivých 

sústav. Zamerať sa na chránené druhy rastlín 

a ţivočíchov na území regiónu.  

Vymenovať základné ţivotné prejavy organizmov.  

 

2. Stavba a organizácia tela ţivých organizmov (15 hodín)  

Prierezová téma: Mediálna výchova  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 2.1 Bunka (5) 

o bunková teória 

o veľkosť a tvar buniek 

o základné štruktúry bunky (bunkové povrchy, 

membránové a vláknité štruktúry) 

o typy buniek – prokaryotická, eukaryotická, 

rastlinná, ţivočíšna)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Stavba rastlinného tela – cievnaté 

      rastliny (5)  

 

Vedieť vysvetliť podstatu bunkovej teórie. 

Na príklade bunky baktérie opísať stavbu 

prokaryotickej bunky. 

Poznať všeobecnú štruktúru eukaryotickej 

bunky. 

Poznať význam bunkových povrchov. 

Pomocou obrázka vedieť určiť vnútrobunkové 

štruktúry. 

Vedieť vymenovať membránové štruktúry 

a poznať ich význam pre bunku. 

Vedieť vymenovať vláknité štruktúry a poznať 

ich význam pre bunku. 

 

Poznať rozdiely v stavbe prokaryotickej 

a eukaryotickej bunky. 

Vedieť odlíšiť rastlinnú a ţivočíšnu bunku. 

Uviesť príklady na rôzne typy rastlinných 

a ţivočíšnych buniek, vysvetliť vzťah medzi 

tvarom a funkciou špecializovaných buniek. 

 

Poznať rozdiely medzi delivými a trvácimi 



o pletivá (delivé, trváce) 

o vegetatívne orgány (koreň, stonka, list) 

o reprodukčné orgány (kvet, plod, semeno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Základná stavba ţivočíšneho organizmu 

       – stavovce (5)   

 

o špecializácia ţivočíšnych buniek 

o tkanivá – základné typy (epitely, spojivá, 

svalové a nervové tkanivo  

o prehľad orgánových sústav ţivočíchov (krycia, 

oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia, obehová, 

vylučovacia, riadiace sústavy, rozmnoţovacia 

sústava)  

o orgány tráviacej sústavy – stavba a základná 

funkcia  

o význam orgánových sústav pre fungovanie 

ţivočíšneho organizmu ako celku  

 

 

pletivami z hľadiska zabezpečenia ţivotných 

procesov rastlín. 

Vedieť vysvetliť funkciu a význam krycích, 

vodivých a základných pletív v rastline. 

Vymenovať vegetatívne a reprodukčné orgány 

cievnatých rastlín, poznať ich funkciu. 

Prostredníctvom obrazového materiálu, 3D 

modelov, resp. počítačových simulácií vedieť 

lokalizovať jednotlivé typy pletív vo 

vegetatívnych orgánoch rastliny. 

Vedieť opísať stavbu kvetu magnóliorastov. 

Poznať moţnosti praktického vyuţitia 

vegetatívnych orgánov, semien, plodov a častí 

kvetu rastlín v kaţdodennom ţivote človeka. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o moţnostiach spracovania a vyuţitia 

rastlinných orgánov v biotechnológiách. 

 

Vedieť porovnať stavbu bunky prvoka (napr. 

črievička) a vybranej špecializovanej bunky 

(napr. neurón, červená krvinka a pod.). 

Vedieť opísať základné typy tkanív, poznať ich 

funkciu. 

Na príklade anatómie koţe, svalu a kosti vedieť 

lokalizovať jednotlivé typy tkanív. 

Prostredníctvom obrazového materiálu, 3D 

modelu, resp. počítačových simulácií, vedieť 

opísať stavbu tráviacej sústavy cicavcov. 

Vedieť vysvetliť význam jednotlivých 

orgánových sústav pre fungovanie organizmu 

ako celku. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy medzi stavovcami a 

bezstavovcami. 



Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o rozdieloch v stavbe vybranej 

orgánovej sústavy (napr. dýchacia, obehová) 

medzi jednotlivými triedami stavovcov. 

 

3. Ţivotné prejavy organizmov (24 hodín) 

Prierezová téma: Ochrana života a zdravia  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

o  základné ţivotné prejavy organizmov (1) 

 

 

3.1 Metabolické procesy  

 

3.1.1 Premena látok a energie v bunke (2) 

 

 

o príjem a výdaj látok bunkou 

o anabolizmus a katabolizmus 

o prenos energie v bunke  

 

 

 

 

3.1.2 Metabolické procesy rastlín (6) 

 

o podstata metabolizmu rastlín (asimilácia 

a disimilácia) 

o výţiva rastlín (autotrofia, heterotrofia, 

mixotrofia) 

o fotosyntéza (podmienky, priebeh, význam) 

o dýchanie rastlín (anaeróbne, aerobne)  

o vodný reţim (príjem, vedenie a výdaj vody 

rastlinou) 

 

 

 

 

 

Poznať význam základných biologických procesov 

pre ţivot organizmov.  

 

Vedieť opísať základné mechanizmy príjmu 

látok bunkou. 

Poznať podstatu anabolických a katabolických 

procesov v bunke. 

 

Vedieť uviesť príklady na anabolické 

a katabolické deje. 

Vedieť vysvetliť význam a funkciu ATP 

v bunke. 

Poznať význam enzýmov v procesoch 

metabolizmu. 

 

Vedieť charakterizovať fotosyntézu ako spôsob 

autotrofnej výţivy rastlín. 

Poznať príklady rastlín, ktoré sa vyţivujú 

heterotrofne a mixotrofne. 

Vedieť vysvetliť prečo je fotosyntéza jedinečný 

proces v prírode, poznať jej význam. 

Poznať podmienky fotosyntézy. 

Vedieť vymenovať vstupné látky a konečné 

produkty fotosyntézy. 

Vedieť vysvetliť princíp svetelnej a syntetickej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Metabolické procesy ţivočíchov (6)  

 

o podstata metabolizmu ţivočíchov 

o spôsoby výţivy ţivočíchov 

o činnosť orgánov tráviacej sústavy 

o procesy trávenia (mechanické a chemické) 

o procesy vstrebávania 

o dýchanie ţivočíchov 

o vylučovanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fázy fotosyntézy. 

Vysvetliť význam dýchania pre ţivé organizmy. 

Poznať princíp anaeróbneho a aerobného 

dýchania. 

Poznať vstupné látky a konečné produkty 

biologickej oxidácie. 

Poznať význam kvasenia v prírode a pre 

človeka. 

Vedieť porovnať fotosyntézu a dýchanie. 

Poznať lokalizáciu fotosyntézy a dýchania v bunke.  

Vysvetliť význam vodného reţimu pre rastlinu. 

Poznať úlohu vegetatívnych orgánov pri zabezpečení 

vodného reţimu. 

Poznať faktory, ktoré ovplyvňujú príjem 

a vedenie vody rastlinou. 

 

Vedieť vymenovať základné metabolické deje 

v organizme ţivočíchov. 

Poznať základné spôsoby výţivy ţivočíchov. 

Porovnať princíp mechanického a chemického 

spracovania potravy ţivočíchov. 

 

Vedieť charakterizovať funkciu jednotlivých 

častí tráviacej sústavy stavovcov pri spracovaní 

potravy. 

Vedieť porovnať procesy trávenia 

a vstrebávania ţivín. 

Vysvetliť princíp dýchania ţivočíchov a jeho 

vzťah k metabolizmu. 

Poznať funkciu jednotlivých častí dýchacej 

sústavy cicavcov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Rozmnoţovanie, rast a vývin – ontogenéza 

(9)  

 

3.2.1 Rozmnoţovanie (1)  

 

o nepohlavné (princíp, formy) 

o pohlavné (princíp, formy) 

 

3.2.2 Delenie buniek (3) 

 

o bunkový cyklus 

o mitóza  

o meióza 

 

 

 

 

 

 

Poznať rozdiel medzi vonkajším a vnútorným 

dýchaním cicavcov. 

Vedieť vysvetliť význam telových tekutín a obehovej 

sústavy stavovcov vo vzťahu 

k metabolizmu. 

Poznať význam a princíp činnosti vylučovacej 

sústavy. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o rozdieloch v stavbe a činnosti 

tráviacej sústavy stavovcov vzhľadom na 

spôsob výţivy. 

Vedieť vysvetliť ako súvisí činnosti orgánov 

tráviacej, dýchacej, obehovej a vylučovacej 

sústavy pri zabezpečovaní metabolických 

procesov. 

 

Charakterizovať rozmnoţovanie ako základný 

ţivotný prejav organizmov. 

Na príklade vedieť vysvetliť rozdiely medzi 

pohlavným a nepohlavným rozmnoţovaním. 

Poznať podstatu a význam nepohlavného 

rozmnoţovania rastlín a ţivočíchov. 

Vedieť uviesť príklady zástupcov rastlín 

a ţivočíchov na jednotlivé formy nepohlavného 

rozmnoţovania. 

 

Vedieť opísať fázy bunkového cyklu. 

Poznať význam S- fázy bunkového cyklu. 

Vedieť odlíšiť chromozóm v interfáze 

bunkového cyklu a počas delenia bunky. 

Poznať základnú stavbu chromozómu. 

Vedieť zdôvodniť rozdiel v počte chromozómov 

medzi diploidnou a haploidnou bunkou.  



 

 

 

 

3.2.3 Pohlavné rozmnoţovanie a ţivotný 

         cyklus rastlín (2) 

 

o rodozmena – striedanie pohlavného 

a nepohlavného rozmnoţovania 

o opelenie a oplodnenie u semenných rastlín 

o ontogenéza rastlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Pohlavné rozmnoţovanie, rast a vývin 

         ţivočíchov (3) 

 

o formy pohlavného rozmnoţovania 

(hermafroditizmus a gonochorizmus) 

o oplodnenie (mimotelové, vnútorné) 

o ontogenéza (embryonálny a postembryonálny 

vývin) 

 

 

 

  

Vedieť definovať pojem mitóza 

a charakterizovať základné fázy mitotického 

delenia. 

Vysvetliť mechanizmus, ktorý pri mitóze 

zabezpečuje zhodu genetickej informácie 

dcérskej bunky s materskou. 

Poznať význam redukčného delenia buniek.  

 

Na príklade machu vysvetliť princíp 

rodozmeny. 

Definovať pojmy opelenie a oplodnenie. 

Vedieť uviesť príklady na rôzne spôsoby 

opelenia semenných rastlín. 

Prostredníctvom obrazu stavby kvetu, 3D 

modelu, resp. počítačových simulácií, vedieť 

opísať proces oplodnenia semenných rastlín. 

 

Poznať základné rozdiely medzi oplodnením 

nahosemenných a krytosemenných rastlín. 

Vedieť opísať základné fázy ontogenézy rastlín. 

Poznať základné vonkajšie a vnútorné faktory 

ovplyvňujúce rast rastlín. 

Vedieť uviesť príklady zástupcov jednoročných, 

dvojročných a trvácich rastlín. 

 

Poznať rozdiely v stavbe vajíčka a spermie. 

Charakterizovať vonkajšie a vnútorné 

oplodnenie ţivočíchov . Uviesť príklady. 

Poznať podstatné rozdiely medzi hermafroditmi 

a gonochoristami. Uviesť príklady. 

Vedieť odôvodniť, prečo sa aj hermafrodity 

pária. 



Uviesť príklady ţivočíchov s priamym 

a nepriamym vývinom. 

Poznať podstatný rozdiel medzi embryonálnym 

a postembryonálnym vývinom stavovcov. 

Vysvetliť vzájomnú súvislosť medzi 

podmienkami prostredia, starostlivosťou 

o potomstvo a mnoţstvom vytvorených 

vajíčok. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o špecifickom správaní ţivočíchov v 

období rozmnoţovania. 

 

 

4. Dedičnosť a premenlivosť (25 hodín) 

Prierezové témy: Ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, finančná 

gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

4.1 Podstata dedičnosti (1) 

 

o úvod do genetiky 

o dedičnosť a premenlivosť 

o základné genetické pojmy  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Základy bunkovej dedičnosti (5) 

 

o chromozóm 

o dedičnosť eukaryotických buniek 

o dedičnosť prokaryotických buniek 

 

 

Poznať podstatu dedičnosti a premenlivosti. 

Poznať základné genetické pojmy. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o významných objavoch v oblasti 

genetiky.  

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o vedcoch, ktorí prispeli k rozvoju 

genetiky (J.G. Mendel). 

Význam genetiky, genetického inţinierstva 

v budúcnosti človeka, ich dopadu na kvalitu ţivota 

 

Poznať lokalizáciu genetickej informácie 

v bunke. 

Vedieť opísať časti chromozómu. 

Vysvetliť rozdiel medzi somatickou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Mendelove pravidlá dedičnosti (6) 

 

o Mendelove zákony 

o monohybridizmus 

o dihybridizmus 

o neúplná dominancia 

o platnosť Mendelových zákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Dedičnosť a pohlavie (2) 

 

o chromozómové určenie pohlavia 

a pohlavnou bunkou. 

 

Poznať rozdiel medzi autozómom 

a pohlavným chromozómom. 

Vedieť opísať základné fázy meiózy. 

Vysvetliť pojem crossing over a jeho význam pre 

kombináciu génov v gamétach. 

Poznať genetické dôsledky meiózy. 

Poznať lokalizáciu génov mimo jadra. 

Vysvetliť podstatu dedičnosti 

v prokaryotických bunkách. 

Poznať podstatu vzniku rezistencie baktérií na 

antibiotiká. 

 

Vysvetliť podstatu kríţenia – hybridizácie. 

Vedieť pouţívať zauţívanú symboliku pri 

sledovaní kríţenia. 

Vysvetliť platnosť Mendelových zákonov: 

 -   zákon o uniformite a reciprocite 

     (jednotnosti prvej generácie kríţencov) 

 -   zákon o segregácii alel a ich následnej 

      kombinácii v druhej generácie 

 -   zákon o voľnej kombinovateľnosti alel. 

Na konkrétnych príkladoch vysvetliť rozdiel 

v platnosti Mendelových zákonov pri úplnej 

a neúplnej dominancii. 

Vedieť aplikovať Mendelove zákony na 

dedičnosť krvných skupín človeka. 

Poznať význam Mendelových zákonov 

pre prax. 

Poznať podmienky platnosti Mendelových 

zákonov. 

Vedieť vysvetliť význam väzby génov. 



o dedičnosť viazaná na X chromozóm 

 

 

4.5 Molekulové základy genetiky (4) 

  

o nukleové kyseliny (DNA, RNA) 

o genetický kód 

o replikácia DNA 

o expresia génu (transkripcia, translácia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Premenlivosť – mutácie (4) 

 

o nededičná premenlivosť 

o dedičná premenlivosť a jej príčiny 

o mutácie (génové, chromozómové, genómové) 

o príčiny mutácií – mutagény 

o dôsledky gametických a somatických mutácií 

pre organizmus 

o význam mutácií v evolučných procesoch 

o génové manipulácie a ich praktické vyuţitie 

 

 

 

 

 

 

7 Genetika človeka (3)  

 

o metódy genetiky človeka 

o dedičnosť normálnych znakov 

o dedičné choroby a dispozície 

o genetické poradenstvo 

 

Vysvetliť význam pohlavných chromozómov 

pri určení pohlavia. 

Na príklade hemofílie a daltonizmu vedieť 

vysvetliť princíp dedičnosti viazanej na X 

chromozóm. 

 

Poznať princíp stavby nukleových kyselín. 

Poznať rozdiel v štruktúre DNA a RNA. 

Poznať typy a význam jednotlivých 

nukleových kyselín. 

Vysvetliť podstatu genetického kódu. 

Opísať replikáciu DNA a vysvetliť jej význam pri 

delení bunky. 

Vysvetliť princíp prenosu genetickej 

informácie na molekulovej úrovni. 

Vysvetliť pojem „ústredná dogma molekulovej 

biológie“. 

 

Poznať lokalizáciu procesov transkripcie 

a translácie v bunke. 

 

Vedieť charakterizovať premenlivosť ako 

základ variability ţivej prírody. 

Poznať rozdiel medzi dedičnou a nededičnou 

premenlivosťou z hľadiska ich príčin a dôsledkov.  

Charakterizovať pojem mutácia. 

Vedieť uviesť príklady na základné skupiny 

mutagénov. 

Poznať význam antimutagénov, uviesť 

príklady. 

Poznať základné typy mutácií. 

Vysvetliť rozdiel medzi dôsledkami 



 

 

gametických a somatických mutácií na 

organizmus. 

Poznať význam mutácií pre evolúciu ţivých 

organizmov. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o génových manipuláciách, o ich 

vyuţívaní v praxi, význame a rizikách. 

 

Poznať rozdiely v metódach vyuţívaných vo 

všeobecnej a humánnej genetike. 

Vedieť vysvetliť význam poznania dedičnosti 

normálnych znakov človeka pre prax. 

Poznať najčastejšie geneticky podmienené 

ochorenia človeka. 

Vedieť vysvetliť pojem dedičné dispozície. 

Poznať význam genetického poradenstva pre 

existenciu zdravej populácie. 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o geneticky podmienených 

poruchách u človeka, o ich prevencii 

a zmiernení príznakov. 

 

5. Praktické cvičenia (33 hodín)  

Prierezové témy: Mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

5.1 Práca v biologickom laboratóriu (3) 

 

o Bezpečnosť práce v laboratóriu. 

o Práca s mikroskopom. 

o Príprava natívneho preparátu. 

o Záznam pozorovania a pokusu. 

 

5.2 Stavba a organizácia tela ţivých  

      organizmov (8) 

 

Poznať zásady bezpečnej práce v biologickom 

laboratóriu. 

Vedieť správne pouţívať beţné laboratórne pomôcky 

(mikroskop, preparačná súprava, laboratórne sklo). 

Vedieť samostatne pripraviť mikroskopický preparát. 

Vedieť pouţívať návod pri príprave a realizácii 

biologických pozorovaní a pokusov. 



o Bunka – pozorovanie rastlinnej a ţivočíšnej 

bunky (vnútrobunkové štruktúry). 

o Stavba rastlinného tela – pletivá a orgány. 

Anatómia a morfológia rastlinných orgánov 

(koreň, stonka, list). 

o Tkanivá, orgány a orgánové sústavy 

ţivočíchov. Anatómia vybranej sústavy.  

 

 

5.3 Ţivotné prejavy organizmov (14) 

 

o Príjem a výdaj látok bunkou (difúzia, osmóza). 

o Metabolické procesy rastlín (výţiva, 

fotosyntéza, dýchanie). 

o Metabolické procesy ţivočíchov (procesy 

trávenia, dýchanie, vylučovanie). 

o Delenie bunky, fázy mitózy. 

o Nepohlavné a pohlavné rozmnoţovanie rastlín 

(stavba kvetu, súkvetia a plody). Vývin 

(klíčenie a rast). 

 

5.4 Dedičnosť a premenlivosť (8) 

 

o Riešenie úloh z genetiky – Mendelove zákony, 

gonozómová dedičnosť.  

o Riešenie úloh z molekulovej genetiky 

(komplementarita, prenos genetickej informácie 

z DNA na poradie aminokyselín v bielkovine).  

o Genetika človeka – genetické poradenstvo.  

 

Vedieť vypracovať protokol o pozorovaní a pokuse.  

Vedieť zakresliť, pomenovať a opísať pozorované 

biologické objekty. 

Vedieť porovnávať pozorované javy, určovať 

spoločné a odlišné znaky. 

Na základe pozorovania vedieť vysvetliť ţivotné 

prejavy organizmov. 

Vedieť vyhľadať obrázky a animácie biologických 

javov a procesov na internete. 

Vedieť zaznamenať, spracovať a vyhodnotiť údaje 

získané pri pozorovaniach a pokusoch (napr. formou 

tabuliek, grafu). 

Vedieť analyzovať získané výsledky. 

Vedieť vyvodiť závery. 

Vedieť komunikovať, spolupracovať v tíme pri 

riešení úloh. 

Vedieť prezentovať výsledky práce ústnou aj 

písomnou formou. 

 

Vedieť popísať stavbu kvetu a typ plodu rastlín 

rastúcich na území regiónu Spiš.  

 

  

 



 

Ročník: Tretí 

 

1. Orgánové sústavy človeka (50 hodín)  

Prierezové témy: Mediálna výchova, ochrana života a zdravia, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

1.1 Tvar, opora a povrch tela (10) 

 

o oporná sústava (vnútorná stavba kosti, tvar, 

spojenia kostí, rast kosti, kostra)  

o pohybová sústava (stavba kostrového svalu, 

činnosť svalu, kostrové svaly) 

o koţa (anatómia, funkcie, deriváty koţe)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Sústavy látkovej premeny (17) 

 

o tráviaca sústava (stavba, funkcia, trávenie 

a vstrebávanie, výţiva) 

o dýchacia sústava (stavba, funkcia, 

mechanizmus dýchania) 

o telové tekutiny (krv, tkanivový mok, lymfa, 

zloţenie krvi, krvné skupiny, funkcie telových 

tekutín) 

o obehová sústava (krvný a lymfatický obeh) 

o vylučovacia sústava (stavba, funkcia, tvorba 

moču)  

 

 

 

 

 

Poznať funkcie opornej a pohybovej sústavy.  

Vedieť popísať stavbu kosti.  

Poznať spôsoby spojenia kostí, uviesť príklady.  

Prostredníctvom obrazu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) popísať stavbu kostry.  

Poznať rozdiely medzi hladkým, priečne 

pruhovaným a srdcovým svalom.  

Vedieť popísať stavbu kostrového svalu.  

Popísať mechanizmus kontrakcie svalu.  

Prostredníctvom obrazu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) lokalizovať základné 

skupiny svalov človeka.  

Poznať funkcie koţe.  

Prostredníctvom obrazu, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedieť popísať 

anatomickú stavbu koţe.  

 

Vedieť vymenovať orgány tráviacej sústavy.  

Vedieť popísať procesy trávenia a vstrebávania 

v jednotlivých orgánoch tráviacej sústavy.  

Poznať význam tráviacich enzýmov.  

Poznať význam hlavných zloţiek potravy vo 

výţive človeka.  

Vedieť popísať stavbu dýchacej sústavy.  

Vysvetliť mechanizmus dýchania a jeho 

súvislosť s metabolizmom.  

 

Poznať základné typy telových tekutín človeka  

a ich význam pre fungovanie organizmu.  

Poznať základné zloţky krvi a ich význam.  

Vedieť vysvetliť princíp rozdelenia krvi na 

krvné skupiny.  

Vedieť popísať proces zráţania krvi.  

Vedieť popísať časti krvného obehu a stavbu 

srdca.  

Vedieť porovnať tepny, ţily a vlásočnice z 

hľadiska stavby a funkcie.  

Vedieť popísať činnosť srdca, poznať prejavy 

srdcovej činnosti.  

Poznať zákl. časti a význam lymfatickej sústavy.  

Vedieť vymenovať časti vylučovacej sústavy.  

Poznať funkciu nefrónu pri tvorbe moču.  

Vedieť vysvetliť význam tvorby moču a jeho 

vylučovania pre organizmus.  

Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy 

(17)  

 

o hormonálna sústava (hormón, rozdelenie 

hormónov, hypotalano-hypofýzový komplex, 

hormóny endokrinných ţliaz, tkanivové 

hormóny)  

o nervová sústava (stavba a činnosť obvodovej 

nervovej sústavy a centrálneho nervového 

systému, prenos nervového vzruchu) 

o zmyslové orgány (receptory, stavba a činnosť 

zmyslových orgánov) 

o termoregulácia 

o imunitný systém (nešpecifická a špecifická 

imunitná reakcia, funkcie a stavba lymfatický 

orgánov)   

 

1.4 Reprodukcia a vývin (6)  

 

počítačových simulácií) vedieť lokalizovať        

a opísať jednotlivé orgán. sústavy a ich orgány.  

Poznať moţnosti prevencie a liečby beţných 

ochorení človeka, ktoré môţu ovplyvniť 

pracovný a súkromný ţivot človeka. Finančne 

naplánovať a efektívne ohodnotiť zdravý spôsob 

výţivy. 

 

 

Vedieť porovnať činnosť nervového a 

hormonálneho riadenia organizmu.  

Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedieť lokalizovať 

ţľazy s vnútorným vylučovaním.  

Poznať hormóny (uvedené v pojmoch) a ich 

účinky.  

Vedieť popísať stavbu a funkciu centrálnej         

a obvodovej nervovej sústavy.  

Vedieť vysvetliť princíp prenosu nervového 

vzruchu.  

Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedieť lokalizovať časti 

nervovej sústavy.  

Charakterizovať reflexný oblúk.  

Vysvetliť rozdiel medzi nepodmienenými          

a podmienenými reflexami.  

Vedieť vysvetliť princíp činnosti zmysl orgánov.  

Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedieť popísať stavbu a 

funkciu zmyslových orgánov.  

Vedieť vysvetliť na príklade oka a ucha prenos 

zmyslového vnemu od receptora k nervom.  

Vedieť vysvetliť princíp termoregulácie.  

Poznať význam stálej telesnej teploty.  

Vedieť vysvetliť princíp imunitnej reakcie.  

 

Poznať funkcie muţskej a ţenskej pohlavnej 

sústavy.  

Prostredníctvom obrazov, 3D modelu (resp. 

počítačových simulácií) vedieť popísať stavbu 

muţských a ţenských pohlavných orgánov.  

Vedieť rozlíšiť vnútorné a vonkajšie pohlavné 

orgány u oboch pohlaví.  

Vedieť vysvetliť princíp menštruačného cyklu 

ţeny a poznať jeho jednotlivé fázy.  

Poznať prvé príznaky tehotenstva.  

Vedieť popísať jednotlivé fázy pôrodu.  

Vedieť charakterizovať jednotlivé vývinové 

obdobia človeka od zárodku aţ po starobu.  

Hodnota antikoncepcie a prevencie voči 

pohlavne prenosným ochoreniam.  

 



o pohlavné sústavy 

o oplodnenie a embryonálny vývin 

o vývinové obdobia človeka  

 

2. Zdravý ţivotný štýl (11 hodín)  

Prierezové témy: Multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, environmentálna výchova, 

finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 2.1 Základné predpoklady zdravia (3) 

 

o definícia zdravia (podľa WHO) 

o ţivotospráva a výţiva 

o pohybové aktivity a oddych 

o psychické zdravie 

o kvalita ţivotného prostredia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2 

 

 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o vplyve nesprávnej ţivotosprávy, 

absencie pohybu a narušeného ţivotného 

prostredia na fyzické a psychické zdravie 

človeka. (napr.: Obezita a jej dôsledky; 

Psychické poruchy príjmu potravy: anorexia      

a bulímia; Stres a jeho vplyv na ľudský 

organizmus; Vplyv kvality ţivotného prostredia 

na zdravie človeka; Pohybové aktivity ako jeden 

z predpokladov zdravia človeka).  

Poznať kľúčové faktory ohrozujúce zdravie        

a následky ich pôsobenia na človeka.  

Poznať dôsledky nesprávnych stravovacích 

návykov a choroby tráviacej sústavy.  

Poznať vitamíny a minerálne látky (uvedené      

v pojmoch) a ich účinky.  

Poznať liečivé rastliny rastúce v okolí bydliska 

a ich účinky.  

Poznať význam dodrţiavania pitného reţimu.  

Vedieť „čítať“ údaje z „energetických“ tabuliek 

výrobkov, ktoré sú uvedené na obale.  

Poznať, v čom spočíva princíp BIO potravín.  

Vysvetliť nevyhnutnosť niesť osobnú 

zodpovednosť za svoj ţivot a zdravie.  

Hodnota psychického a fyzického oddychu, 

orientovať sa na trhu.  

 

Vedieť vysvetliť pojem „reprodukčné zdravie“.  

Poznať základné piliere pre zabezpečenie 

reprodukčného zdravia: 

1. Plánované rodičovstvo.  

2. Starostlivosť o matku.  

3. Starostlivosť o novorodencov a deti.  

4. Prevencia sexuálne prenosných ochorení.  

5. Prevencia a liečba sterility a infertility.)  

Vedieť vysvetliť význam preventívnych 

lekárskych prehliadok u gynekológa (ţeny)        

a urológa (muţi).  

Poznať zdravotné, psychické, etické a sociálne  

riziká predčasného sexuálneho ţivota.  

Vedieť vysvetliť podstatu ochorenia AIDS         

a poznať moţnosti prevencie.  

 

 



 Reprodukčné zdravie (3) 

 

o hygiena a starostlivosť o pohlavné orgány 

o plánované rodičovstvo 

o prevencia pohlavne prenosných ochorení 

o rovnosť pohlavia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Civilizačné choroby (3) 

 

Námety na samostatné práce ţiakov:  

o srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) ochorenia, 

vysoký krvný tlak (hypertenzia), 

o nádorové ochorenia 

o ochorenia tráviacej sústavy a metabolické 

poruchy 

o alergie a autoimunitné poruchy  

o ochorenia pohybového aparátu 

o nervové a psychické ochorenia  

 

2.4 Sociálne patológie a rizikové správanie 

      (2) 

Námety na samostatné práce ţiakov: 

o závislosti – návykové látky (alkoholizmus, 

fajčenie, tvrdé drogy, gamblerstvo a i.) 

o prevencia a liečba závislostí  

 

Poznať príčiny civilizačných ochorení a 

moţnosti prevencie.  

Na príklade vedieť vysvetliť súvislosť medzi 

civilizačným ochorením a ţivotným štýlom 

človeka.  

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie s vyuţitím IKT o vybraných 

civilizačných ochoreniach a moţnosti ich 

prevencie.  

 

 

 
 

Vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie s vyuţitím IKT o problematike 

sociálnych patológií, ich dopadu na zdravie        

a moţnej prevencie.  

 

Porovnať výskyt civilizačných ochorení na 

Slovensku a v jednotlivých štátoch Európy.  

 

 

3. Základy poskytovania prvej pomoci (5)  

Prierezové témy: Ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

o zástava srdca 

o zástava dýchania 

o bezvedomie 

 

Vedieť poskytnúť laickú zdravotnícku pomoc pri 

konkrétnych zraneniach a chorobných stavoch 

(teoreticky aj prakticky): zlomeniny, vykĺbenie 



o stabilizovaná poloha 

o zastavenie krvácania 

o poranenia svalov a kostí  

  

kostí, zastavenie dychu, šok, zastavenie činnosti 

srdca, povrchové a hĺbkové poranenia koţe...  

Zdôvodniť postup pri poskytovaní prvej pomoci.  

Poznať telefónne číslo tiesňového volania (112).  

Poznať obsah domácej lekárničky a 

autolekárničky – povinná a odporúčaná výbava.  

Poznať protišokové opatrenia.  

Osvojiť si základné spôsoby obväzovania rán 

(klasový, tlakový ...).   

Vedieť uloţiť osobu do stabilizovanej polohy.  
 

IV. Samostatné práce a projekty 

 získavanie materiálu a  informácií – pozorovanie, práca s informačnými zdrojmi (literatúra, internet), 

interpretácia získaných informácií; 

 spracovanie informácií – triedenie, porovnávanie, hľadanie rozdielov a podobností, určovanie príčin, 

prejavov a dôsledkov pozorovaných javov a procesov; 

 vyvodzovanie záverov, riešenie úloh, vypracovanie konečnej podoby práce; 

 skupinová práca – deľba práce a kooperácia; 

 prezentácia vlastnej práce, zdôvodnenie, diskusia. 

 

V. Metódy a formy práce 

V rámci výučby biológie na gymnáziách sa vyuţívajú rozličné vyučovacie metódy a formy. Okrem 

špeciálnych metodík bádania, s ktorými sa stretávame v jednotlivých biologických vedných disciplínach, 

existujú i všeobecné metódy poznávania, ktoré pouţíva prakticky kaţdá prírodná veda.  

Vo vyučovaní biológie sa uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a experimentálne 

metódy. Prostredníctvom uvedených metód sa majú študenti oboznámiť s novými pojmami, vzťahmi, 

zákonitosťami a pracovnými postupmi. Najúčinnejšie sú heuristické metódy, pretoţe sú prostriedkom 

osvojenia si nových poznatkov a zručností a rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

Zvolené metódy vedú študenta k tvorivému zvládnutiu osvojenia si nových vedomostí a zručností v 

biológií. Výber vyučovacích metód zohľadňuje hľadanie súvislostí medzi jednotlivými biologickými javmi a 

procesmi. Z metodologického hľadiska je dôleţitý prístup ku skúmaným javom, znalosť postupov pri 

získavaní základných vedeckých faktov, osvojenie si správnych postupov a zásad pri spracúvaní získaných 

informácií. 

V biológii vyuţívame pri spracovaní východiskových údajov logické postupy – indukciu a dedukciu. 

Porovnávaním zisťujeme zhody a rozdiely, prípadne podobnosti pozorovaných javov. Pozorovanie je 

základným postupom napr. pri klasifikácii organizmov. Analýzou a syntézou hodnotíme vzájomné vzťahy 

medzi elementmi daného celku.  

Aktivita študenta na hodinách biológie nemá byť orientovaná na memorovanie informácií, ale má 

spočívať v hľadaní a analýze podstaty problému a v samostatnom objavovaní nových poznatkov a vzťahov. 

Vyučovanie má do istej miery kopírovať objaviteľský postup. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné vo 

výučbe biológie zvoliť aj problémové a projektové vyučovanie. Pri riešení problémových úloh majú študenti 

pracovať s populárno-vedeckou a encyklopedickou literatúrou.  

Základné vedomostí a zručnosti získavame v biológii pomocou dvoch metód – pozorovania a pokusu. 

Pri oboch týchto postupoch sa uplatňuje zmyslové vnímanie i logické myslenie študentov. Poznatky získané 

pozorovaním a pokusmi slúţia ako východiskový materiál pre ďalšie vzdelávanie. Experimentálne metódy 

ponúkajú priestor pre samostatnú prácu študentov a prácu študentov v skupinách.   

 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=393a402240353a413a383a372222393a38403dfb36353c40363c393c4137393a3c3d39353c3d35fc22343ef7717877783e35387c7b7a3371757d6a7871697c737469346783327a6ffc223e39fd423e383cf838303934f83c3539fe363c3922383f393a3d35354039353836224137f93afc3ffa353d3c3d3c2139363438&pageurl=http%3A%2F%2Freferaty-seminarky.sk%2Fmetody-biologickeho-poznavania%2F


VI. Učebné zdroje 

Jelínek, J.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc 2007 

Kolektív autorov: Zmaturuj z biológie. Didaktis, Brno 2006  

Kriţan, J.: Maturita z biológie. Príroda, Bratislava 2006 

Višňovská, J. – Ušáková, K. a kol.: Biológia pre 1. ročník gymnázií. Svet ţivých organizmov. EXPOL 

PEDAGOGIKA, Bratislava 2010  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. Biológia bunky a rastlín. SPN, Bratislava 2006 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. Vývoj, systém a ekológia rastlín. SPN, Bratislava 2004 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 3. Biológia a etológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2005 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 4. Vývoj, systém a ekológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2006 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 5. Genetika. SPN, Bratislava 2008 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. Biológia človeka, evolúcia a vznik ţivota na Zemi. SPN, 

Bratislava 2005 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7. Praktické cvičenia a seminár I. SPN, Bratislava 2007 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8. Praktické cvičenia a seminár II. SPN, Bratislava 2009 

 



DEJEPIS 
 

Ročník:   druhý, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

    tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu  

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu 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 ţiakov. 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 ţiaka ako celistvej osobnosti 

a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ 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 môţeme nájsť z väčšej časti korene 

súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov 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 dôleţitosť 

pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

 

Ciele predmetu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových kompetencií – 

spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré 

umoţnia ţiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vţdy konečnými 

a jednostrannými interpretáciami 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 

 poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych (mnohostranných) školských 

historických prameňov, ktoré povaţujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť 

dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé 

otázky, prostredníctvom ktorých ţiaci riešia uvedené úlohy a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského 

dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať 

transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne 

explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať 

prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) 

poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom 

učení 

 informovať ţiakov o význame práce historika a o historických metódach, prameňoch a periodizácii dejín 

 vyzdvihnúť civilizačný prínos antiky a kresťanstva k európskej civilizácii 

 ţiaci získavajú poznatky o novom spôsobe organizácie spoločnosti – feudalizme a ţivote ľudí v stredoveku 

 zoznámiť ţiakov o predkoch Slovákov a o ich spôsobe ţivota 



 ţiaci sa zoznámia so vznikom Uhorska a prínose Slovákov v tomto procese, fungovaní štátu, etnickom zloţení 

Uhorska a o kultúre a vzdelanosti jeho obyvateľov 

 vzdelať ţiakov tak, aby vedeli vysvetliť a pochopiť nové filozofické a vedecké myšlienky, novú organizáciu 

štátu a jeho častí 

 ţiaci budú schopní pochopiť a vysvetliť historický rozvoj Uhorska v novoveku 

 

Základné predmetové kompetencie ( spôsobilosti) 

Ţiaci si kladú otázky a:  

1. pouţijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií  

 s historickým časom 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 

- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 

- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

- pouţívať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti 

 s historickým priestorom 

- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a  procesmi 

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globál-nych historických javov a 

procesov a prepojenosť medzi nimi 

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry 

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym ţivotom 

- chápať úlohu osobností v dejinách 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

- charakterizovať  historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 

- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr 

- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a 

regiónoch 

- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré 

ovplyvňovali historický vývoj 

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí ţivota spoločnosti a človeka, 

predovšetkým mytológiu, náboţenstvo, vedy, umenie, kaţdodenný ţivot  

 

2. aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri analýze 

školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov - stopách po 

minulosti 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania 

 pri analyzovaní štruktúry problému 

 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

 pri vyjadrovaní toho, čo uţ vieme a čo ešte musíme odhaliť 



 pri myslení v alternatívach 

 pri vytvorení plánu skúmania 

 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

 pri vytváraní záznamu zo skúmania 

 

3. pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

 

 z rôznych zdrojov  – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín,  

časopisov, webových stránok 

 z odbornej, populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

4. pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 pri vyberaní informácií 

 pri organizovaní informácií 

 pri  porovnávaní informácií 

 pri rozlišovaní informácií 

 pri  zaraďovaní informácií 

 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 

5. pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 

 pri zoradení výsledkov 

 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 pri určovaní podstatného, kľúčového 

 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

 pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 

Metódy a formy práce 

Pri rešpektovaní zásady veku primeranosti ako aj moţných adaptačných problémov ţiakov budú vyuţívané tieto 

metódy: 

 výklad 

 heuristický rozhovor 

 riadená práca ţiakov s historickým školským prameňom, historickou mapou, videoprogramom 

 práca s textom a otázkami 

 práca s odbornou literatúrou a časopismi 

 brainstorming 

 pojmové mapy 

 kooperatívne (skupinové) vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 

 



Ročník: Druhý 

 

1.  Zrod modernej doby a nacionalizmus 

           Prierezové témy: multikultúrna výchova, ochrana ţivota a zdravia, environmentálna    

                                       výchova    

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Stabilita vs. zmena - cisárstvo  

                                  Napoleonove výboje   

                                  reštaurácia    

                                  Svätá aliancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Premeny spoločnosti – jar národov  

                                     podoby priemyselných revolúcií    

                                     kapitalizmus a mocnosti 

                                     konzervativizmus,  

                                     liberalizmus, socializmus  

                                     kapitalista, robotník 

                                     vedec, ţenská otázka 

                                     ţivot – mesto, vidiek 

 

- opísať okolnosti vzniku 1. 

Francúzskeho cisárstva, 

- analyzovať Code Civil, 

- zhodnotia vnútornú politiku 

Napoleona Bonaparte, 

- zostaviť poradie najdôleţitejších 

výbojov Napoleona na časovej 

priamke,  

- identifikovať najdôleţitejšie 

zahraničnopolitické aktivity 

Napoleona, 

- posúdiť kontroverznosť osobnosti 

Napoleona, 

- objasniť význam Viedenského 

kongresu, 

- vysvetliť úlohu Svätej aliancie. 

 

- charakterizovať význam 

priemyselnej revolúcie, technické 

inovácie, urbanizáciu, 

- pochopiť nástup industriálnej 

spoločnosti ako i následnú premenu 

agrárnej spoločnosti, 

- určiť výrobné odvetvia, ktoré sa 

vďaka priemyselnej revolúcii 

radikálne zmenili, 

- definovať zásadnú premenu 

európskej spoločnosti v 19. str., 

- zdôvodniť prečo je 19. str. 

storočím tzv. ideológií,  

- opísať zmeny v ţivote moderného 

človeka, 

- zhodnotiť ţivot kapitalistu – 

podnikateľa, robotníka, ţien, detí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný štát – nacionalizmus 

                        vznik Nemecka a Talianska  

v 19. str., 

- porovnať spôsob ţivota v meste 

a na dedine v 19. str. 

s predchádzajúcimi obdobiami. 

 

- pochopiť historický význam vzniku 

národných štátov, 

- porovnať spôsob zjednotenia 

Nemecka a Talianska, 

- posúdiť rozdiel medzi národným 

hnutím a nacionalizmom. 

 

2.  Moderný slovenský národ 

                  Prierezové témy: regionálna výchova, multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Moderné politické prúdy, človek moderného veku 

- spisovný jazyk 

- maďarské národné hnutie 

- učenecká fáza národného hnutia – Bernolák, 

                                                             Palkovič 

 

 

Tri generácie národne uvedomelých vzdelancov 

- všeslovanská vzájomnosť – Kollár, Šafárik 

- politické programy – Štúr 

- od kultúrnych k politickým poţiadavkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- objasniť proces formovania 

moderného slovenského národa, 

- identifikovať jednotlivé etapy 

formovania moderného slovenského 

národa, 

- charakterizovať znaky SNH,  

- analyzovať historickú úlohu troch 

generácií slovenských národne 

uvedomelých dejateľov, 

- identifikovať spoločné a rozdielne 

spôsoby, ale i výsledky v činnosti 

slovenských vzdelancov, 

- uviesť dôvody nevyhnutnosti 

kodifikácie spisovného jazyka, 

- vysvetliť na konkrétnych 

udalostiach posun od jazykovo 

kultúrnych ku polit. aktivitám, 

- charakterizovať MNH – Kossuth, 

- zhodnotiť Štúrov politický 

program. 

 - opísať historickú úlohu 

revolučného roku 1948 v Rak. M, 

- identifikovať spoločné znaky 



 

 

 

Slováci v revolúcii 1948/49 

- Slováci medzi Viedňou a Budapešťou 

 

 

 

revolúcií 1948/49 v Európe, 

- zhodnotiť revolučné roky 1948/49 

a boj Slovákov za národné práva,  

- analyzovať 1. politický program 

Slovákov – Ţiadosti národa 

slovenského, 

- zhodnotiť výsledky revolučných 

rokov z pohľadu jednotlivých 

spoločenských vrstiev, ţijúcich 

v Rakúskej monarchii.   

 

3. Európska expanzia 1492 - 1914 

Prierezové témy: environmentálna výchova, multikultúrna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Objavitelia, dobyvatelia - hľadanie cesty do Indie 

                                            cesta okolo sveta 

                                            koloniálne ríše 

                                            kolonizátor 

                                            zámorský obchod 

 

Kolónie, impérium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opísať predpoklady a príčiny 

rozmachu zemepisných objavov 

v 15. stor., 

- zostaviť chronologickú tabuľku 

objavných plavieb,  

- identifikovať trasy putovania 

najvýznamnejších moreplavcov,  

- zhodnotiť pozitívne a negatívne 

stránky výsledkov zám. objavov, 

- pochopiť okolnosti vzniku 

koloniálnych ríši, 

- charakterizovať význam kolónií, 

- posúdiť vzťah objaviteľov 

s objavenými, 

- objasniť na vybraných príkladoch 

vzťah kolonizátorov 

a kolonizovaných, 

- oboznámiť sa s konkrétnymi 

prejavmi netolerantnosti a odporu 

v kontexte koloniálnej expanzie, 

- uviesť kľúčové európske mocnosti 

a osobnosti, ktoré sa zaslúţili 

o zámorské objavy, 

- identifikovať pomocou mapy 

objavené a dobývané územia, 

- pochopiť nevyhnutnosť 

tolerantného rešpektovania iných 

kultúr, iných národov, iného 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavitelia a objavený – europeizácia 

                                           delenie sveta 

                                           stret kultúr 

                                           rasizmus 

správania sa, 

- vysvetliť okolnosti vzniku 

svetového trhu a svet. obchodu, 

- popísať, v čom spočíval zámorský 

obchod, porovnať obchodovanie 

v 15. Storočí  so súčasným 

obchodom  

- vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch zmenu ţivotného štýlu 

pod vplyvom europ. Expanzie.   

 

- opísať rozdelenie kolónii 

európskych veľmoci na začiatku 

novoveku, 

- porovnať rozdelenie kolónií 

európskymi veľmocami na konci 19. 

str. a na zač. 20. str., 

- zdôvodniť záujem o nové územné 

prerozdelenie sveta v závere 19. a na 

zač. 20. str.   

 

4. Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne 

                  Prierezové témy: environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zápas o veľmocenské postavenie 

- európska rovnováha 

- imperializmus 

- regionálne konflikty 

- Trojspolok 

- Dohoda 

- pochopiť príčiny zlyhania 

európskej rovnováhy určenej 

Viedenským kongresom, 

- opásať znaky monopolistického 

kapitalizmu – imperializmu, ako 

produktu modernej doby záveru 19. 

str., 

- zhodnotiť pomocou kľúčových 

udalostí situáciu veľmocenskej 

politiky v 2. polovici 19. str. – 

Anglicko, Francúzsko, Turecko, 

Rusko, Rakúsko, USA, Japonsko, 

- vysvetliť okolnosti vzniku 

veľmocenských blokov v závere 19. 

str., 



- porovnať ciele Trojspolku 

a Dohody, 

- zhodnotiť zásadné regionálne 

konflikty záveru 19. str. a na zač. 20. 

str., ktoré urýchlili vznik 1. svetovej 

vojny, 

- identifikovať vplyv 

nerovnomerného vývoja 

jednotlivých štátov na aktuálnu 

medzinárodnú situáciu, 

- analyzovať príčiny napätia 

a konfliktov medzi štátmi na 

začiatku 20. stor.   

 

5. Slováci v Rakúsko - Uhorsku 

                  Prierezové témy: regionálna výchova, multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Mnohonárodná monarchia 

- dualizmus 

- maďarizácia 

- modernizácia 

 

Politické aktivity Slovákov 

- slovenská otázka 

- politické strany 

- industrializácia 

- Uhorsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opísať cestu Habsburskej 

monarchie k dualizmu, 

- zhodnotiť spôsob fungovania 

monarchie po vzniku R-U, 

- uviesť spoločné a rozdielne 

mocenské inštitúcie v monarchii, 

- vysvetliť postavenie Slovenska 

a Slovákov v monarchii, 

- zhodnotiť politické aktivity 

Slovákov v 2. pol. 19. str., 

- analyzovať Memorandum národa 

slovenského a porovnať ho so 

Ţiadosťami, 

- uviesť význam zaloţenia MS, 

- identifikovať Starú a Novú školu 

v prostredí slovenských národne 

uvedomelých vzdelancov, 

- rozpoznať okolnosti a ciele prvých 

politických strán na Slovensku, 

- osvojiť si poznatky o významných 

osobnostiach slovenského 

politického, kultúrneho, 

hospodárskeho ţivota v 2. polovici 

19. str., 

- charakterizovať rozdielnosť 



 

 

 

 

Premeny Slovenska 

- vysťahovalectvo 

- mesto, dedina 

 

 

národnostných pomerov v Rakúskej 

a Uhorskej časti monarchie, 

- analyzovať príčiny a dôsledky 

černovskej tragédie. 

- charakterizovať modernizáciu 

monarchie v 2. polovici 19. str., 

- opísať priebeh a výsledky 

industrializácie Uhorska v 2. 

polovici 19. str., 

- porovnať spôsob ţivota v meste 

a na dedine v monarchii koncom 19. 

a na zač. 20. str. s predchádzajúcimi 

historickými obdobiami, 

- objasniť príčiny vysťahovalectva, 

- charakterizovať význam Slovákov 

v USA, 

-oboznámiť sa s amer. Slovákmi. 

 

Učebné zdroje 

Kamenický, M. – Kodajová, D. – Tonková, M.: Dejepis pre 2. ročník gymnázií – svetové dejiny. SPN, 

Bratislava 2003. 

Bartl, J. – Kačírek, Ľ. – Otčenáš, M.: Dejepis pre 2. ročník gymnázií – národné dejiny. SPN, Bratislava 

2002. 

História, Historická revue – odborné časopisy 

Dejepisný atlas 

 

Poznámky 

Ţiaci na posledných hodinách vystúpia s vlastným projektom – začlenenie mediálnej výchovy a tvorba projektu 

a prezentačných zručností. 



Ročník: Tretí 

 

      1. Prvá svetová vojna 

          Prierezové témy: environmentálna výchova, multikultúrna výchova, finančná               gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zákopová vojna 

- ţivot v zákopoch 

- ţivot v zázemí 

- veda ako zbraň 

 

Versailleský systém 

- nová mapa Európy 

- dôsledky vojny  

-zovšeobecniť príčiny 1. s. v.,  

-uviesť a zhodnotiť ťaţiskové 

medzníky z priebehu 1. s. v., 

-porozumieť zákopovej forme boja 

na konkrétnych príkladoch, 

-zoznámiť sa so ţivotom v zázemí, 

-identifikovať zmeny v spôsoboch 

boja vďaka novým vedecko  

technickým vynálezom 

-zostaviť sprievodcu o cintorínoch, 

resp. pomníkoch, či pamätných 

tabuliach obetiam 1. s. v. v mieste 

napr. svojho bydliska, 

-zdôvodniť pomenovanie vojny 1. 

svetová, 

-zhodnotiť geopolitické a finančné 

výsledky 1. s. v.     

- zhodnotiť vojnové reparácie 

Nemecka,  

 

     2. Slováci a vznik ČSR   

         Prierezové témy: regionálna výchova, environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Slovenská spoločnosť počas 1. s. v. 

- idea vzniku Československa 

- československý odboj 

-     politické programy ČSR v geopolitike 

Cesta k československému štátu 

 

-opísať situáciu na Slovensku počas 

1. vojny, 

-zhodnotiť pomocou mentálnej mapy 

medzníky domáceho a zahraničného 

československého odboja, 

-objasniť úlohu československých 

légií v kontexte s 1. svetovou 

vojnou, 

-identifikovať významné osobnosti 

československého odboja, 

-analyzovať a následne hodnotiť 

Clevelandskú a Pittsburskú dohodu, 

Washingtonskú a Martinskú 

deklaráciu, 

-porovnať z hľadiska spoločných 

a rozdielnych znakov uvedené 

dokumenty, 

-zhodnotiť historický význam vzniku 

1. ČSR  

     

 3. Na ceste k 2. svetovej vojne /Medzivojnová Európa/ 

         Prierezové témy: multikultúrna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Podoby totality a demokracie 

- boľševický prevrat 

- komunizmus 

- moderná demokracia /Anglicko, USA/ 

- fašizmus a nemecký národný socializmus 

 

-oboznámiť sa s okolnosťami 

nástupu boľševického reţimu 

v Rusku, 

-opísať fungovanie komunistickej 

totality v medzivojnovom ZSSR, 

- vysvetliť vznik fašistického 

totalitného systému, 

-identifikovať spoločné a rozdielne 

znaky medzi fašizmom a nemeckým 

národným socializmom, 

-objasniť úlohu propagandy 

totalitných reţimov, 

-charakterizovať medzivojnové 

moderné demokratické systémy, 

-zhodnotiť klady a nedostatky 

medzivojnových demokratických 

systémov,  

- zhodnotiť príčiny a dôsledky 



veľkej hospodárskej krízi. 

-objasniť pomocou mentálnej mapy 

spôsob fungovania demokratických 

a totalitných systémov 

medzivojnovej Európy, 

-zhodnotiť pozíciu ľudských 

a občianskych práv 

v medzivojnovom období, 

-vysvetliť pojmy: rasizmus, 

antisemitizmus, xenofóbia, 

extrémizmus,  

  

     4. Na ceste k 2. svetovej vojne /2. svetová vojna/ 

         Prierezové témy: multikultúrna výchova, environmentálna výchova,  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Druhá svetová vojna 

- Anglicko 

- Európa pod nemeckou hegemóniou 

- plán Barbarossa 

- japonská expanzia 

- protifašistická koalícia 

- ţivot v čase vojny 

- holokaust, šoa, Oswienčin 

- dôsledky vojny 

- etnické čistky    

-analyzovať príčiny 2.s. v., 

-opísať ťaţiskové medzníky 

z priebehu 2. s. v., 

-vysvetliť historickú úlohu 

protifašistickej koalície, 

-pochopiť čo spájalo a čo 

rozdeľovalo členov Veľkej trojky, 

-opísať formy a výsledky 

protifašistického odboja, 

-vysvetliť okolnosti vzniku ako 

i realizáciu holokaustu, 

-spoznávať pomocou mapy Európy 

koncentračné a vyhladzovacie 

tábory, 

-zhodnotiť pomocou konkrétnych 

prípadov úlohu vedy a techniky 

v totálnej vojne, 

-zdôvodniť historické miesto 

etnických čistiek následkom 

ukončenia 2. s. v., 

-porovnať 2. s. v. a 1. s. v., 

-zdôvodniť poslanie a význam OSN   

    

 

 



     5.Konflikt ideológií 

        Prierezové témy: ochrana ţivota a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Studená vojna 

- rozdelenie sveta od výstavby k pádu berlínskeho múru 

- karibská kríza 

- Blízky východ  

- Ázia 

- rok Afriky 

Krízy v sovietskom bloku 

- maďarská revolúcia 

- Solidarita 

-pochopiť pojem studená vojna na 

základe dokumentov: Churchilov 

prejav vo Fultone, Marchallov plán 

a Trumannovej doktríny, 

-porovnať fungovanie politického 

a ekonomického systému 

rozdeleného sveta na Východný 

a Západný blok, 

-uviesť príklady krízových javov vo 

východnom bloku, 

-objaviť najzávaţnejšie konflikty 

obdobia studenej vojny, 

-opísať postavenie tretieho sveta v 2. 

pol. 20. str., 

-zhodnotiť proces dekolonizácie v 2. 

pol. str., 

-identifikovať príčiny ukončenia 

studenej vojny, resp. pádu ţeleznej 

opony 

 

6. Premeny Československa  

      Prierezové témy: regionálna výchova, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Medzivojnové Československo 

- doformovanie slovenského moderného národa 

- politický systém 

- menšiny 

- zmeny slovenskej spoločnosti 

- slovenské politické prúdy 

- slovenská kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

-zostaviť sprievodcu po cintorínoch 

a pamätných tabuliach obetiam 2. s. 

v. napr. v oblasti svojho regiónu, 

-porozumieť medzníkom histórie 

ČSR, vysvetliť vnútornú 

a zahraničnú politiku, 

-zhodnotiť politický systém 

medzivojnového ČSR, 

-porovnať hlavné prúdy slovenskej 

politickej scény medzivojnového 

obdobia, 

-analyzovať prejavy 

čechoslovakizmu, centralizmu, 

autonomizmu, 

-opísať hospodársky systém 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika /1939 – 1945/ 

- autoritatívny reţim 

- ţidovský kódex 

- protifašistický odboj 

- SNP 

- Slováci na bojiskách 2. s. v. 

- kaţdodennosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko v komunistickom Československu 

- od ľudovej demokracie ku komunistickej totalite 

- odsun Nemcov 

Slovenska v medzivojnovom obd. 

-oboznámiť sa s osobnosťami 

politického a kultúrneho ţivota 

v medzivojnovej ČSR, 

-porozumieť historickému miestu 

Mníchovskej dohody a Viedenskej 

arbitráţe, 

-opísať autonómiu a vznik 

Slovenského štátu, 

-zostaviť kalendárium 

najdôleţitejších politických udalosti 

Slovenskej republiky v období 1939 

– 1945, 

-zhodnotiť medzinárodné postavenie 

Slovenskej republiky, 

-objasniť riešenie ţidovskej otázky 

v období Slovenskej republiky 1939 

– 1945, 

-analyzovať Ţidovský kódex, 

-opísať historický význam SNP, 

-uviesť formy a spôsoby 

protifašistického odboja na území 

Slovenskej republiky 1939– 1945   

-vyhľadať príklady účasti Slovákov 

na bojiskách 2. s. v., 

-zoznámiť sa s kaţdodennosťou 

obyvateľov, 

-opísať hospodársky a kultúrny 

ţivot, 

-opísať priebeh oslobodenia 

Slovenska, Moravy a Čiech,  

-vysvetliť cestu povojnového ČSR 

od ľudovej demokracie ku 

komunistickej totalite, 

-zhodnotiť historické miesto 

februárového prevratu v roku 1948, 

-objasniť príčiny a dôsledky 

začlenenia ČSR do sovietskeho 

bloku, 

-identifikovať podoby komunistickej 

totality v ČSR, 

-opísať existujúci odpor proti 



- maďarská otázka 

- februárový prevrat 

- podoby totality a jej obete 

- odpor proti totalite 

- obrodný proces 

- normalizácia 

- podoby socialistickej kaţdodennosti 

- neţná revolúcia  

komunistickej totalite, 

-zhodnotiť historický význam 

obrodného procesu z roku 1968, 

-uviesť významných predstaviteľov 

obrodného procesu, 

-vysvetliť príčiny a dôsledky 

československej normalizácie, 

-oboznámiť sa so spôsobmi 

fungovania kaţdodenného ţivota 

v období komunistickej totality 

v ČSSR,    

 

7. Integrácia Európy a vznik Slovenskej republiky 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Pád ţeleznej opony 

- EHS 

- Európska únia 

- perestrojka 

- glasnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvetliť príčiny a dôsledky pádu 

ţeleznej opony v roku 1989 so 

zreteľom na neţnú revolúciu, 

-opísať proces integrujúcej sa 

Európy v 2. pol. 20. str., 

-zhodnotiť historický význam 

fungovania EÚ vzhľadom na klady 

ale i nedostatky, 

-porovnať spoločné a rozdielne 

znaky jednotlivých európskych 

kultúr, 

-pochopiť nevyhnutnosť vzájomnej 

tolerancie a rešpektovania sa napriek 

existujúcej inakosti, 

-uvedomiť si dôleţitosť zachovania 

úcty k tradičným kultúrnym 

európskym hodnotám, 

-chápať čo nás v Európe rozdeľuje, 

-hľadať, čo nás, inak rozdielnych, 

v dnešnej Európe môţe spájať,      

-vysvetliť rozdelenie ČSFR v roku 

1993 na 2 samostatné štáty, 

-zhodnotiť historický význam vzniku 

SR v roku 1993, 

-oboznámiť sa s významnými 

osobnosťami a udalosťami 

suverénnej SR od roku 1993 po 



Samostatná a suverénna Slovenská republika 

- rozdelenie ČSFR 

- vznik SR 

- SR a EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizácia 

- krízové javy /Balkán/ 

- informačná explózia 

- mediálny svet 

- globálna dedina 

- terorizmus 

- ekológia 

súčasnosť, 

-zhodnotiť význam začlenenia SR do 

európskeho integračného procesu,  

-posúdiť dôleţitosť zachovania 

národných tradícií v európskom 

kontexte, 

-identifikovať aktuálne zmeny 

súčasného sveta na konkrétnych 

príkladoch /informačná explózia, 

mediálny svet, globálna dedina/, 

-spoznávať tie vývojové trendy 

súčasného sveta, ktoré priamo, či 

nepriamo ohrozujú ľudstvo ako také 

/terorizmus, ekológia/  

 

Učebné zdroje 

 

Daniela Kodajová – Mária Tonková.: Svetové dejiny pre 3. roč. gymnázií.SNP,Bratislava,1992 

Alena Bartlová – Róbert Letz.: Národné dejiny pre 3. roč. gymnázií. SNP, Bratislava, 1995 

História, Historická revue – odborné časopisy 

Dejepisný atlas 



FYZIKA 
 

Ročník: druhý, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

              tretí,  1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 

prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v kaţdodennom ţivote. 

 Porozumenie podstate javov a procesov si vyţaduje 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 ţiakom sprostredkovať poznanie, ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie 

prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 

prírodovedných odborov s vyuţitím prostriedkov IKT.  

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

činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Ţiaci preto budú mať čo najviac príleţitostí na aktivitách 

osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Kaţdý ţiak dostane také 

základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel 

pouţiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci ţiakov – 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 kompetencií fyzikálne vzdelávanie 

poskytne ţiakovi moţnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, 

technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u ţiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, 

ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude moţné dosiahnuť slobodnou 

komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Ţiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných 

pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záleţitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať 

k lokálnym a globálnym záleţitostiam ako zdravie, ţivotné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Ţiak by mal 

byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvaţovať nad medzinárodnou 

povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 

Ciele predmetu 

13. SVET 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

14. opísat spôsoby, ako prírodné vedy pracujú 

15. vyhodnotiť zisky a nedostaky aplkácií vedy 

16. diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy 

17. diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kulturnými vplyvmi 

18. chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia s inými predmetmi 

19. povaţovať vedu ako aktivitu spolupráce  

 



20. KOMUNIKÁCIA 

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

21. pouţitím vhodného slovníka a jazyka 

22. pouţitím grafov a tabuliek 

23. pouţitím vhodného formátu laboratórneho protokolu 

24. pouţitím vhodného softvéru ako textový editor, tabulkový procesor 

 

25. PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný demonštrovat poznatky a pochopenie: 

26. povahy a metodológie prírodných vied 

27. vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov 

28. vhodného slovníka a terminologie, vrátane pouţitia symbolov 

29. ako sa zákony, modely a názory menili v čase 

30. systém jednotiek SI 

 

31. PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

32. vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môţe byť zodpovedaná experimentom 

33. formulovaním hypotézy 

34. testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín 

35. plánovať vhodný experiment 

36. naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania 

37. naznačiť validitu záverov zaloţených na mnoţstve pozorovaní 

38. vyhodnotiť celkový experiment včítane pouţitých postupov 

 

39. SPRACOVANIE DÁT  

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

40. organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi 

41. transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických výpočtov, 

grafov, tabuliek 

42. identifikovať trendy v dátach 

43. vytvárat predpovede zaloţené na dátach 

44. naznačovať závery zaloţené na dátach 

45. pouţiť poznatky na vysvetlenie záverov 

 

46. VYKONÁVANIE EXPERIMENTOV 

Na konci kurzu by študent mal byť schopný: 

47. nasledovať inštrukcie písané i slovne podané 

48. vybrať si a bezpečne pouţiť experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie  

49. vykonávať experiment bezpečne, zaznamenávať údaje z pozorovania a merania  

50. pouţívať vhodné nástroje a techniku na zber dát 

51. spolupracovať v skupine 

 

Metódy a formy práce 

 

Vo vyučovaní fyziky sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a experimentálne metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy ny začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu 

získavania a objavovania nových poznatkov. Pri motivácii sa vyuţíva skutočnosť, ţe fyzikálne pojmy, veličiny, 



jednotky a zákony boli zavedené, resp. objavené pri riešení konkrétneho problému, ţe fyzika ako veda vychádza 

predovšetkým zo skúseností, pozorovania , objavovania a z potrieb riešiť reálne situácie. 

Funkciou expozičných metód je oboznámiť ţiakov s novými veličinami, jednotkami, vzťahmi, zákonitosťami, 

pracovnými postupmi a nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska 

osvojenia si nových poznatkov a zručností, ale i z hľadiska normatívneho, pretoţe rozvíjajú schopnosť samostatne sa 

vzdelávať. 

Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ 

k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, 

na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými celkami. 

Z hľadiska zisťovania vzdelávacej a efektivity práce učiteľa či ţiaka, sú významné diagnostické metódy, ktoré 

pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi 

najbeţnejšie metódy patrí pozorovanie a písomné skúšanie - testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, 

experimenty,... 

Aktivita ţiaka pri vyučovaní fyziky nesmie byť orientovaná na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s hľadaním 

podstaty problému, so samostatným myslením , objavovaním a pozorovaním. Vyučovanie má do istej miery kopírovať 

objaviteľský postup. To si vyţaduje, pokiaľ je to moţné, aby sa učivo predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré 

majú ţiaci riešiť. Pri riešení problémov sa majú ţiaci naučiť pouţívať rôzne pramene informácií, prehľady vzorcov, 

tabuľky, encyklopédie a primeranú odbornú literatúru. Zdôrazňovanie aktivity ţiaka, jeho samostatnej práce, 

odporúčanie heuristických metód však ešte neznamená, ţe je potrebné zriecť sa metód a foriem typicky vyučovacieho 

charakteru. 

Experimentálne metódy majú vo fyzike nezastupiteľný význam pri overovaní zákonitostí, pozorovaní rôznych javov, 

pri ktorých si ţiak osvojuje postupy nasledovania inštrukcií písaných aj slovných, uvedomuje si zásady bezpečného 

pouţívania materiálov a techniky, zaznamenáva a spracúva údaje, spolupracuje v skupine. 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 

Poznávacia 

(kognitívna) 

Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Pouţívať kognitívne 

operácie 

Tvoriť, prijať a  

spracovať 

 informácie. 

Akceptovať  

skupinové 

rozhodnutia. 

Regulovať svoje 

správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, pouţívať  

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať  

informácie. 

Kooperovať  

skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické 

myslenie. 

Formulovať svoj  

názor a  

argumentovať. 

Tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a iných. 

 

Nájsť si vlastný štýl  

učenia a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 Diskutovať a viesť  

diskusiu o odbornom 

probléme. 

 

Myslieť tvorivo  

a uplatniť jeho  

výsledky. 

   

 



Ročník: Druhý 

 

1.  Vlastnosti kvapalín a plynov, termika  / 15h + 7h – pozorovanie, meranie, experiment / 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana ţivota a zdravia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)/cieľ 

Modelovanie hydraulických zariadení. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tlak v kvapaline, tlaková sila.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hydrostatický tlak. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Atmosférický tlak. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vlastnosti kvapalín, vlastnosti plynov. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zákony ideálneho plynu. 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meranie teploty a tlaku vzduchu. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Časticová stavba látok. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Topenie a tuhnutie látok. Látky kryštalické a amorfné. 

Hmotnostné skupenské teplo topenia. 

Vysvetliť funkciu hydraulických zariadení. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vedieť odhadnúť hodnotu tlaku pod vodnou 

hladinou. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - kvalitatívne poznať závislosť tlaku vzduchu 

od nadmorskej výšky. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- poznať základné vlastnosti kvapalín a plynov 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- kvalitatívne poznať vzájomnú závislosť 

objemu, tlaku, teploty a mnoţstva plynu 

v uzavretej nádobe 

- poznať význam teploty -273,15°C 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- pouţívať meracie prístroje poskytnuté 

učiteľom obvyklým spôsobom a bezpečne 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vysvetliť predstavu o atómoch, molekulách 

a mrieţke pri kryštalických látkach. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vysvetliť rozdiely medzi správaním 

amorfných a kryštalických látok pri zmene 

skupenstva 

- vedieť vysvetliť pojem hmotnostné 

skupenské teplo topenia látky 

-  

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- poznať vyuţitie informácie o relatívnej 



 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vyparovanie a kondenzácia. Nasýtené pary. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ako prúdia tekutiny.  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meranie na určenie veľkosti výtokovej rýchlosti 

kvapaliny. 

vlhkosti vzduchu v miestnosti a vonku. 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - pouţiť rovnicu spojitosti vo fyzikálnych 

úlohách, ako aj v úlohách s iným obsahom 

/napr.model spojenia jazdných pruhov na 

diaľnici/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- realizovať overovací experiment 

 

 Periodické deje  /15 + 5h – pozorovanie, meranie, experiment  / 

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)/cieľ 

Pohyby s konštantnou periódou. Perióda, frekvencia, 

amplitúda kmitania. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Časový rozvoj harmonického kmitania 

a neharmonického periodického deja. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Aké vlastnosti má kyvadlo? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nútené kmitanie, rezonancia. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vlnenie na vodnej hladine. 

 

- vysvetliť a odhadnúť periódu pohybu po 

kruţnici, planetárneho pohybu, mávania krídel 

vtákov a hmyzu. 

Vysvetliť vzťah medzi periódou a frekvenciou 

s jednotkami od jedného dňa po 1 milisekundu.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- čítať informácie z grafov harmonického 

a neharmonického periodického deja. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zaujať stanovisko k hypotéze zaloţenej na 

extrapolácii nameranej závislosti   

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- poznať príklady núteného kmitania, rezonancie 

a jej neţiadúcich účinkov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- pouţívať pojmy frekvencia, rýchlosť vlny, 

vlnová dĺţka a poznať ich vzájomný vzťah. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- kvalitatívne objasniť Dopplerov jav a prejavy 

interferencie vlnenia, najmä v súvislosti so 

svetlom. 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vlnoplocha. Dopplerov jav, ultrazvuk, interferencia. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Priečne a pozdĺţne vlnenie. Polarizácia vlnenia. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Stojaté vlnenie na strune. Kmitňa, uzol, vlnová dĺţka. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meranie rýchlosti zvuku. Vlastnosti zvuku. 

Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa a overenie vzťahu 

pre periódu kyvadla. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- poznať grafické modely priečneho 

a pozdĺţneho vlnenia a s tým súvisiaceho javu 

polarizácie. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- objasniť  pojmy v súvislosti s konštrukciou 

strunových hudobných nástrojov. 

Objasniť pojmy hlasitosť, farba zvuku, výška 

tónu.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Aktívne si chrániť sluch. 

- navrhnúť cieľ, metódu a aparatúru experimentu 

- vysloviť a zdôvodniť hypotézu 

 

 

.  3.  Elektrina a magnetizmus – magnetické pole / 10h + 4h – energia okolo nás + 4h – pozorovanie, meranie, 

experiment /  

Prierezová téma: Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)/cieľ 

Magnetické pole Zeme. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom, na 

nabitú časticu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Elektromagnetická indukcia. 

- vysvetliť pojem „magnetické pole Zeme“, 

„magnetické póly zemského magnetu“, 

magnetické indukčné čiary 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vysvetliť súvislosť medzi elektrickým 

prúdom a magnetickým poľom, kvalitatívne 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vysvetliť silové pôsobenie magnetického 

poľa. 

- vysvetliť pohyb elektrónov v MP 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- opísať jav elektromagnetickej indukcie pri 

prechode magnetu cievkou, kvalitatívne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vykonať jednoduchý experiment s funkčným 



 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Elektromotor. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Generátor elektrickej energie.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vlastnosti striedavého prúdu – frekvencia, amplitúda 

prúdu a napätia, efektívna hodnota prúdu a napätia, 

fázový posun medzi prúdom a napätím, výkon 

striedavého prúdu aj s fázovým posunom medzi prúdom 

a napätím. (bez RLC obvodu) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Transformátor. 

Elektrická rozvodná sieť. 

Predviesť a vysvetliť javy spojené so zmenou prúdu 

v cievke. 

Zostaviť transformátor, namerať transformačný pomer. 

Navrhnúť a realizovať experiment na meranie indukčnosti 

cievky pomocou striedavého prúdu. 

modelom motora 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- opísať funkciu generátora (alternátora) ako 

príklad vyuţitia javu elektromagnetickej 

indukcie v technike 

- prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním 

alternatív a dôsledkov v súvislosti s výrobou 

energie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- pouţívať pojmy pri riešení úloh. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- aplikovať jav elektromagnetickej indukcie. 

- navrhnúť cieľ, metódu a aparatúru 

experimentu 

- vysloviť a zdôvodniť hypotézu 

- pracovať so školskými meracími meracími 

prístrojmi obvyklým spôsobom a bezpečne 

 

Učebné zdroje 

 

Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Zdruţenie EDUCO, 2010,  

Demkanin, Horváth, Chalupková, Šuhajová 

Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium, 1. časť, SPN 1984, Tomanová, Baník a kol. 

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ, SPN,1987, Mikulčák, Klimeš, Široká,. 

Výučbový softvér Planéta vedomostí 

Internetové zdroje 



Ročník: Tretí 

 

1.  Elektromagnetické ţiarenia a častice mikrosveta  / 20 h + 4h – energia okolo nás / 

Prierezová téma: Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)/cieľ 

 

Viditeľné ţiarenie.  

Odraz a lom svetla. Difúzny odraz.  

Spojná a rozptylná šošovka, ohnisková vzdialenosť, 

optická mohutnosť. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Emisné spektrá. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Optické vlastnosti ľudského oka. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Infračervené ţiarenie v prírode a technike. 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ultrafialové ţiarenie v prírode a v technike. 

 

 

 

 

 

- pracovať s modelom lúč svetla. 

- poznať zákon odrazu a lomu 

- vysvetliť pojem disperzia svetla 

- definovať index lomu svetla 

-pracovať so šošovkami prakticky a graficky, 

bez výpočtov, s kategorizáciou vlastností 

obrazu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- rozlišovať spojité a čiarové spektrum,  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- aktívne si chrániť zrak. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

- zaradiť infračervené ţiarenie ako 

elektromagnetické ţiarenie. 

- vysvetliť súvislosť medzi teplotou telesa 

a emitovaným ţiarením. 

- poznať príklady vyuţitia infračerveného 

ţiarenia v medicíne, stavebníctve, 

u ţivočíchov. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- zaradiť ultrafialové ţiarenie ako 

elektromagnetické ţiarenie. 

- vysvetliť rozdiely medzi ultrafialovým 

a rontgenovým ţiarením. 

- poznať príklady vyuţitia ultrafialového 

ţiarenia v medicíne a v priemysle.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- poznať prenos energie ţiarením a hranicu 

medzi infračerveným a svetelným ţiarením.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tepelné ţiarenie (ţiarenie čierneho telesa ) 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Rontgenové ţiarenie. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

.Ráioaktivita. Ţiarenie alfa, beta, gama. Podstata ţiarení, 

ionizačné účinky, oslabovanie ţiarenia prechodom 

prostredím. 

 

Fyzikálne objekty malé a veľké, prostriedky na ich 

poznávanie. 

Lineárny rozmer od Slnečnej sústavy po jadro atómu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Atóm. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Štiepna reakcia a syntéza jadier. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Základný a aplikovaný výskum vo fyzike. 

Aplikácie fyzikálnych poznatkov a postupov. 

 

Fyzikálna podstata informácie, analógový a digitálny 

signál, fyzikálna podstata uchovávania informácií. 

- uviesť príklady vyuţitia rontgenového 

ţiarenia v medicíne a v priemysle. Poznať 

spôsoby ochrany pred rontgenovým ţiarením. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zaujať stanovisko v súvislosti s rádioaktívnym 

ţiarením.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Poznať niektoré prostriedky na skúmanie 

vesmíru a objektov na úrovni atómu.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- vysvetliť postavenie experimentov a teórií vo 

fyzikálnom výskume 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- posúdiť klady a zápory jadrovej elektrárne 

v porovnaní s inými zdrojmi elektrickej 

energie 

-osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- oceniť úlohu základného fyzikálneho 

výskumu. 

- poznať ekonomickú návratnosť základného 

fyzikálneho výskumu 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- oceniť úlohu aplikovaného výskumu, 

rýchlosti aplikácie nových poznatkov 

základného výskumu, konkurenciu 

a spoluprácu pri výskume. Oceniť úlohu 

štandardizácie a normalizácie v technike.. 

 

 

 

 

 

 

 



  Pozorovanie, meranie, experiment   / 6h /  

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard)/cieľ 

Objaviteľský experiment – plánovanie, realizácia, 

prezentácia výsledkov  

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Projekt – ročníková práca – výber z prebratých tém 

- navrhnúť cieľ, metódu a aparatúru experimentu. 

Vysloviť a zdôvodniť hypotézu. Vysvetliť, ako 

sa líši poznávanie pri objaviteľskom experimente 

od poznania získaného pri overovacom 

experimente. 

- pracovať s meracími prístrojmi obvyklým 

spôsobom a bezpečne 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta 

rôznymi spôsobmi, transformovať dáta 

prezentované jednou formou do inej formy 

vrátane matematických výpočtov, grafov, 

tabuliek, vytvárať predpovede a naznačovať 

závery zaloţené na dátach, pouţiť poznatky na 

vysvetlenie záverov 

- osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne 

 

Učebné zdroje 

 

Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN, 2006, J. Pišút a kol. 

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ, SPN,1987, Mikulčák, Klimeš, Široká,. 

Výučbový softvér Planéta vedomostí 

Internetové zdroje 

 

Poznámky 

disp.- rorširujúce/disponibilné hodiny 



GEOGRAFIA 

 

Ročník:   druhý, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

    tretí, 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Geografia ako vedný odbor zahŕňa v svojom predmete štúdia zákonitosti priestorovej diferenciácie 

prírodných a spoločenských javov, ktoré prebiehajú v krajine. Vzhľadom na narastanie problémov 

vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť geografia reaguje na 

zmeny v priestore a pomáha ich riešiť. 

 

Geografia  je zameraná na regionálnu geografiu sveta prostredníctvom tém humánnej geografie. Koncepcia 

spracovania tém sa dotýka charakteristiky obyvateľstva, rozmiestnenia obyvateľstva v jednotlivých častiach 

sveta, sídla, ich charakteristiky, zaujímavosti, štruktúra sídiel v rôznych častiach svet, porovnanie a spôsob 

ţivota aj so zameraním na problém, ktoré sú spojené s rastom miest. Charakteristika štátov je zameraná na 

porovnávanie vybraných charakteristík v regiónoch. Podobne aj hospodárska charakteristika je zameraná 

viac na ťaţiskové oblasti na svete. Do popredia vystupuje rôznorodosť jednotlivých kultúr v rôznych 

častiach sveta. 

Vyučovací predmet je didaktickou modifikáciou obsahu vedného odboru. 

Výber učiva predmetu rešpektuje súčasný stav vedeckého poznania a umoţňuje tieţ začlenenie aktuálnych 

informácií o súčasných problémoch v krajine. 

Jednotlivé tematické celky vyučovania geografie logicky za sebou nasledujú a sú zostavené a zaradené  tak, 

aby nadväzovali na témy regionálnej geografie. 

Socio-ekonomická sféra v sebe zahŕňa ľudskú spoločnosť s jej komplexnou aktivitou v čase a priestore. 

Témy regionálnej geografie sú koncipované ako výber aktuálnych javov a procesov, v ktorých si ţiaci 

osvojujú faktografické poznatky na základe predchádzajúcich všeobecných poznatkov. 

Členenie svetadielov na regióny je orientačné, nie záväzne. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je učivo o miestnej krajine a jej ochrane, kde sa môţu aplikovať 

získané poznatky v praxi.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci ţiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na 

činnosti vedúce k získavaniu 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 kompetencií geografické vzdelávanie 

poskytne ţiakovi moţnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom 

techniky, technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti. 

Hodnotenie ţiakov bude poskytovať ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú 

problematiku. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a beţnej triede. 



Rozvíjajúce ciele 

 

-  podporovať chuť učiť sa 

-  rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať , vnímať vzťahy a vedieť ich vysvetliť 

-  všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny, hľadať analógie, porovnania 

-  riešiť modelové situácie, prípadové štúdie 

-  prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta 

-  vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas 

-  vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy  

    na  základe vedomostí 

-  rozumieť grafom, diagramom 

-  hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať  

   (riešiť projekt, prezentovať ho), diskutovať o návrhoch   

-  oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť. 

Výchovným cieľom je aj prehĺbiť estetické a etické cítenie ţiakov. 

 

Metódy a formy práce 

 

Vo vyučovaní geografie sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické  metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy na začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu 

získavania nových poznatkov. Pri motivácii sa vyuţíva skutočnosť, ţe geografia ako veda vychádza predovšetkým zo 

skúseností, pozorovania , objavovania krajinnej sféry 

Funkciou expozičných metód je osvojenie vybraných  faktov, pojmov o stave a procesoch v krajinnej sfére Zeme, o 

rozmiestnení a základných charakteristikách obyvateľstva. Cieľom je naučiť ţiakov chápať odlišnosti medzi 

jednotlivými kultúrami, váţiť si tradície rôznych národov a snaţiť sa o spoluţitie so všetkými národmi a 

národnosťami. Pritom je dôleţité mat dostatočné vedomosti o svojej vlasti, váţiť so prostredie, v ktorom ţijeme a 

zachovať so svoju kultúru a národnú identitu. Dôleţité je osvojiť si zručnosti a návyky pri práci so zdrojmi 

geografických informácií – mapami, kartogramami, kartodiagramami a štatistickým materiálom. Spolu s osvojením 

vedomostí a zručnosti predmet má aj spoločenský význam, ktorý spočíva v uvedomovaní si a chápaní existujúcich a 

hroziacich problémov a tým vedie k zvýšeniu ekologického vedomia obyvateľstva.  

Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ 

k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické  utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, 

na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými celkami. 

Významné sú aj diagnostické metódy z hľadiska zisťovania vzdelávacej a efektivity práce učiteľa či ţiaka,, ktoré 

pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi 

najbeţnejšie metódy patrí  pozorovanie a písomné skúšanie- testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, 

experimenty. 

Odporúčanými formami sú aj vychádzky a exkurzie. 



 

Prierezové témy:  

Skratky aplikovaných prierezových tém sú uvedené pri jednotlivých tematických celkoch. Ich konkrétnejšia 

charakteristika sa nachádza v závere ŠkVP. 

 



Ročník: Druhý  

Témy 

1. Obyvateľstvo a sídla (36) 

2. Hospodárstvo a cestovný ruch (22) 

3. Kultúra(8) 

 

1. Obyvateľstvo a sídla (36 hodín) 
Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, MultiV, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Štáty, svetadiely hlavné mestá vybraných štátov 

Organizácie - OSN, NATO, EÚ 

 

Vedieť sa orientovať na politickej 

mape sveta. 

Poznať zameranie jednotlivých 

organizácií 

Rozmiestnenie obyvateľstva v jednotlivých regiónoch sveta 

najväčšie populácie sveta 

Pohyb obyvateľstva – prirodzený a mechanický 

Migrácia obyvateľstva, druhy migrácie a jej prejavy  

Obyvateľstvo a prírodné pomery 

 

Obyvateľstvo Austrálie 
Rozmiestnenie obyvateľstva 

Vplyv prírodných podmienok na rozmiestnenie obyvateľstva 

príchod obyvateľov z Európy 

Aboriginovia, vzťah Európanov a Aboriginov 

 

 

Obyvateľstvo Ameriky 
Rozmiestnenie obyvateľstva v severnej a juţnej Amerike, 

oblasti koncentrácie 

 

 

 

Obyvateľstvo Európy 
Rozmiestnenie obyvateľstva v Európe, oblasti vysokej 

koncentrácie obyvateľstva  

 

 

 

 

 

Obyvateľstvo Ázie 

Na základe údajov vytvoriť 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva, 

vysvetliť dôvody, 

Vysvetliť dôvody migrácie,  

Problémy migrantov 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľov 

v rôznych častiach sveta, vytvoriť 

najväčšie zoskupenia  obyvateľstva 

 

 

 
Prezentovať informácie zo zdrojov, 

zatriediť ich a vyhodnotiť v rámci 

hospo.  A prognóz vývoja obyv.. 

Porovnať rozmiestnenie 

v severnej 
Amerike a juţnej Amerike  

 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľstva 

v Európe 

s rozmiestnením v iných 

svetadieloch 

Vymenovať a zdôvodniť oblasti 

najhustejšej koncentrácie 

obyvateľstva 



Rozmiestnenie obyvateľstva v Ázii, Indogangská níţina, 

Čína, problémy populačnej explózie, riedko zaľudnené oblasti na 

Sibíri 

 

Obyvateľstvo Afriky 

Rozmiestnenie obyvateľstva, severná stredná a juţná oblasť 

 

 

 
Zdôvodniť nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva, uviesť 

príčiny a dôsledky 

Osídlenie, sídlo, obec mesto, mestská aglomerácia, 

urbanizácia konurbácia, megalopolis 

 

Mesto, štruktúra mesta, pôdorys, rast miest, multikultúra, rast miest  

 

 

 

Mesto a prírodné pomery 

 

 

 

 

Mestá v Austrálii 

Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, spoluţitie rôznych kultúr 

v Sydney 

Mestá v Európe 

Paríţ, Londýn, Praha, Stockholm, Rím, Salzburg, Moskva 

Mestá v Ázii 

Dillí, Bombaj, Peking, Jeruzalem, Abu Dhabí, Tokio 

Mestá v Afrike 

Káhira, Alexandria, Pretória 

Mestá v Amerike 

New York, Washington, Los Angeles, Rio de Janeiro,  Buenos 

Aires, USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Argentína 

 

Urbanizácia 

Urbanizácia sveta, urbanizácia jednotlivých svetadielov 

Uviesť na konkrétnych príkladoch 

 

 

Diskutovať na témy: Ako sme 

pripravení na kultúrnu rôznorodosť. 

Ako sa mení mesto 

 

 

Vysvetliť ako vplývajú prírodné 

pomery na vznik sídla 

Porovnať mesto a príroda na 

vybraných sídlach 

 

Vymenovať typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Vymenovať hlavné mestá štátov  

Európy, charakterizovať vybrané 

štáty Európy 

Porovnať mestá podľa informácií zo 

zdrojov  

Získať zo zdrojov základné 

informácie o vybraných mestách 

Porovnať ich pôdorys, stavby, 

štruktúru mesta, ţivot obyvateľov 

v meste 

 

Vysvetliť pojem urbanizácia, dôvody 

urbanizácie, porovnať svetadiely v 

urbanizácii. 

Uviesť problémy spojené 



 

 

 

Obyvateľstvo v Európe, štáty v Európe 

Dynamika obyvateľstva, pohyb obyvateľstva oblasti husto a riedko 

osídlené  

Všetky štáty v Európe aj ich hlavné mestá 

 

 

s urbanizáciou 

Získavať údaje z odbornej literatúry, 

interpretovať ich 

Hodnotiť javy, získavať údaje 

z diagramov, štatistických 

 údajov, tematických máp,  

porovnávanie vybrané tri štáty a  

hlavné mestá. 

 

        2. Hospodárstvo a cestovný ruch (22 hodín) 

Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, MultiV, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Hospodárstvo  

Priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, sluţby, veda 

Finančníctvo 

Dopravné systémy 

Cestovný ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnať postavenie vybraných 

štátov v hospodárstve sveta, 

aktualizovať podľa najnovších 

údajov 

 

Vysvetliť vplyv prírodných  

pomerov na rozvoj hospodárstva 

porovnať objem a nákladovosť 

jednotlivých druhov dopravy 

a taktieţ aj z hľadiska   

ekologického 

 

Vytvoriť vlastný zoznam oblastí 

cestovného ruchu 

Zhodnotiť ich potenciál na základe 

vytvorených vlastných kritérií, tvorba 

portfólia, kriticky hodnotiť klady 

a nedostatky vybraných destinácii 

 

Vytvoriť návrh trasy exkurzie 

v ľubovoľnej lokalite. 



 

 Kultúra (8 hod) 
Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, OŢaZ, TvP 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Ochrana prírody a krajiny 

Medzinárodné organizácie na ochranu prírody 

Zdroje znečisťovania vody, pôdy, vzduchu, ozónová diera, 

kyslé daţde zniţovanie biodiverzity, rozširovanie púští, 

znehodnocovanie pôdy a vody 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti ohrozené 

Tropické daţďové lesy v Afrike 

Kultúra, veda, šport 

 

 

 

 

 

Kultúrne a prírodné dedičstvo, národné parky 

UNESCO, zoznam pamätihodností a miest, ktoré majú označenie 

svetové kultúrne dedičstvo 

 

 

 

 

Príroda a kultúra 

Spoločenské zvyky v rôznych častiach sveta 

Získavať aktuálne údaje zo zdrojov, 

hodnotiť stav prírodných a 

kultúrnych pamiatok. 

 

Vytvoriť návrhy na zlepšenie stavu. 

Diskutovať na tému. významu 

prírodných kultúrnych, technických 

a umeleckých pamiatok a 

podporovať ich ochranu 

Uviesť oblasti ohrozenia a príčiny 

problémov 

Vytvoriť si zaujímavé portfólio 

o svetových kultúrach na základe 

vybraného znaku. 

Rozlišovať rôzne súčasti kultúr. 

 

Získavať informácie o miestnom, 

národnom, európskom a svetovom 

kultúrnom dedičstve, zasadiť ich do 

komplexu krajiny, 

vážiť so kultúrne a umelecké 

hodnoty svetových kultúr. 

 

Uviesť príklady vzťahov prírody 

a kultúry v rôznych častiach sveta 

a vyhodnotiť ich. 

Poznať základné charakteristiky 

spoločenského správania, 

Vyjadriť sa k tradíciám, poznať ich 

 



 

 

Učebné zdroje 

 

Mládek, J. a kol.: Geografia pre 1. Ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2003 

Mariot, P. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázia. ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, Bratislava 1994 

Tomláči, L. a kol.: Geografia pre 2. ročník gymnázií. VKÚ, Harmanec 2009 

Dubcová, A. a kol. : Geografia. ENIGMA, Nitra 2007 

Zemepisné encyklopédie, Atlas sveta 

 

 



Ročník: Tretí  

 

Témy 

1. Prírodné podmienky Slovenska (8) 

2. Základná charakteristika sídel (4) 

3. Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja na Slovensku (5) 

4. Ekonomika a obchod na Slovensku (5) 

5. Dopravné systémy na Slovensku (3) 

6. Cestovný ruch Slovenska (4) 

7. Regióny Slovenska (4) 
 

1. Prírodné podmienky Slovenska (8 hodin) 
Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prírodné pomery  

Horotvorné pohyby, endogénne sily, exogénne sily, 

procesy, pohorie, kotlina, níţina,  

Upätie, svah, ľadovcový kotol, kar, ľadovcová dolina, 

skalné mesto  

Podnebné pásma, všeobecná cirkulácia ovzdušia, smer 

prúdenia vetrov, monzúny, pasáty, západné vetry, severné 

vetry, klimatické diagramy  

Bioklimaticé pásma  

Pásmovitosť vegetácie na Zemi – príčiny a hlavné 

charakteristické črty jednotlivých pásiem  

Národné parky  
Pamiatky svetového dedičstva UNESCO  

Podľa mapy charakterizovať 

prírodné pomery, vyuţívať 

poznatky z fyzickej geografie,  

Pouţívať správnu terminológiu  

Určiť na mape najdôleţitejšie 

povrchové celky a porovnať 

povrch v jednotlivých regiónoch.  

Zdôvodniť rozdielnosť tvarov 

povrchov v rôznych oblastiach na 

základe horotvorných procesov  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

podnebných pásiem, opísať 

hlavné podnebné činitele, ktoré 

pôsobia na charakter podnebia  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

bioklimatických pásiem , 

porovnať ich poľa mnoţstva 

zráţok, prevládajúcej vegetácie a 

ţivočíšstva  
Opísať vybrané pamiatky 

UNESCO – zameranie na 

prírodné lokality   
 

2. Základná charakteristika sídel (4 hodiny) 

Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, MultiV, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Sídla – mestské a vidiecke.  

Proces urbanizácie.  

Porovnať rôzne druhy sídiel 
Na príkladoch uviesť časti sídiel  

 

 

 



3. Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja na Slovensku (5 hodín) 
Pouţité prierezové témy: MedV, OŢaZ, MultiV,OsSR, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Rozmiestnenie obyvateľstva  

Dynamika obyvateľstva  

Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok.  

Priemerná dĺţka ţivota  

Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typy  

Migrácia obyvateľstva.  

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a  

pohlavia.  

Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva.  
 

 

 

Kultúra a spôsob ţivota v jednotlivých regiónoch  

Na základe údajov z rôznych 

zdrojov porovnať  

vývoj obyvateľstva vybraných 

regiónov Slovenska a prognózy 

jeho vývoja z hľadiska 

rozmiestnenia obyvateľstva, 

dynamiky obyvateľstva 

(pôrodnosti, úmrtnosti, 

prirodzeného prírastku)  

Definovať mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typov s 

dôrazom na migráciu.  

Porovnať jazykovú, religióznu 

štruktúru obyvateľstva 

Slovenska  
  

 

4. Ekonomika a obchod na Slovensku (5 hodín) 

 Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vznik a vývoj priemyselnej výroby.  

Odvetvia priemyselnej výroby.  

Súčasné tendencie vývoja priemyselnej  

výroby.  

Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné 

oblasti koncentrácie priemyselnej výroby.  
 

 

 

 

Veľké technické diela.  

 

Zahraničný obchod. Export a import.  

Teritoriálne zameranie zahraničného  
obchodu.  

Analyzovať príčiny 

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

Uviesť príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie. 

Charakterizovať regióny 

Slovenska z hľadiska rozvoja 

priemyselnej výroby a ich 

porovnanie. 
 

Uviesť príklady technických diel. 

Interpretovať rôzne spôsoby 

grafického znázornenia grafov 

zahraničného obchodu na základe 

exportu a importu  

Nájsť a vyhodnotiť informácie 

z rôznych zdrojov v rámci hosp. 

situácie a prognóz vývoja 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dopravné systémy na Slovensku (3 hodiny) 
Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Hlavné druhy dopravy  

Činitele ovplyvňujúce výstavbu  
dopravných ciest  

Porovnať dopravné systémy 

(hlavné druhy dopravy). V 

rôznych častiach sveta a 

analyzovať činitele, 

ovplyvňujúce výstavbu 

dopravných ciest  
 

6. Cestovný ruch Slovenska (4 hodiny) 

Pouţité prierezové témy: MedV, OsSR, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Moţnosti a miesta oddychu a rekreácie na Slovensku  

Zimná a letná rekreácia – lokality  
Kultúrnohistorické pamiatky  

Porovnať moţností a miesta 

oddychu a rekreácie na 

Slovensku z hľadiska sezóny a z 

hľadiska zamerania cestovného 

ruchu  a prognóz prosperity 

Charakterizovať najvýznamnejšie 

oblasti zimnej a letnej rekreácie.  

Opis známych   

kultúrnohistorických pamiatok 

(pamiatky UNESCO).  
 

 

7. Regióny Slovenska (4 hodiny) 

Pouţité prierezové témy: EnvV, MedV, OŢaZ, MultiV,OsSR, TvP, FinG 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Môj región, seminárna práca V seminárnej práci spracovať 

prírodné znaky a obyvateľstvo 

regiónu a prognózy vývoja ekon.. 
 

Učebné zdroje 

 

Dubcová, A. a kol. : Geografia. ENIGMA, Nitra 2007 

Lauko, V.: Fyzická geografia Slovenskej republiky. MAPA Slovakia, Bratislava 2003 

Zemepisné encyklopédie 

Atlas Slovenska 

 

 Prierezové témy 

1. Environmentálna výchova EnvV 

2. Mediálna výchova MedV 

3. Ochrana ţivota a zdravia OŢaZ 

4. Multikultúrna výchova MultiV 

5. Osobnostný a sociálny rozvoj OsSR 

6. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Tvp 



7. Finančná gramotnosť FinG 

 

Environmentálna výchova 

V predmete Geografia sa táto téma uplatňuje v týchto tematických celkoch: 

 voda – Planéta Zem – dôsledky prílivu a odlivu, Príroda Zeme – hydrosféra, Prírodné podmienky 

Slovenska 

 ovzdušie –Príroda Zeme – atmosféra, Prírodné podmienky Slovenska  

 význam prírodných zdrojov pre človeka – Príroda Zeme – litosféra, Prírodné podmienky Slovenska   

 odpady – Kultúra-ochrana prírody a krajiny, Príroda Zeme – litosféra, Prírodné podmienky Slovenska  -

recyklácia odpadov, vyuţitie odpadov, triedenie a likvidácia odpadov 

 prostredie a zdravie – Kultúrne a prírodné dedičstvo 

 

Mediálna  výchova 

 V predmete Geografia moţno túto prierezovú tému vyuţiť v rôznych tematických celkoch pri formách ako sú 

beseda, referát, prezentácia, diskusia na danú tému, jednoduchý projekt, kde ţiak prezentuje poznatky získané z 

mediálnych zdrojov, ale aj svoj postoj k problematike a získaným poznatkom. Pozornosť obracia k vecnej správnosti 

a presnosti správy, a to tak kritickou analýzou existujúcich textov, ako aj vlastnou produkciou a utváraním návyku 

overovať si čo najdôkladnejšie všetky údaje. 

I. Tematické celky: Obyvateľstvo a sídla, Ekonomika a obchod na Slovensku, Hospodárstvo a cestovný ruch - 

ţiaci získavajú informácie ku konkrétnej téme            z rôznych mediálnych zdrojov a pozorujú vplyv reklamy 

a médií na podávanie a spracovanie informácií. 

 

Multikultúrna výchova 

  Najviac efektívna sa javí skupinová forma výuky, práca v tíme. Pri nej má byť ţiak  schopný tolerovať 

odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých,  dokáţe si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov,  je 

schopný niesť zodpovednosť za svoje správanie a konanie, dokáţe komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných 

sociokultúrnych skupín,  je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné 

záujmy, názory i schopnosti druhých, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti. Ţiak študovaním 

rôznych štátov spoznáva iné kultúry a snaţí sa pochopiť odlišnosti. 

II. Tematické celky: Geografia v praxi – čítanie a pochopenie ukazovateľov pomocou kartogramov a 

kartodiagramov, Obyvateľstvo a sídla, Základná charakteristika sídiel 

 

Ochrana ţivota a zdravia 

  V predmete Geografia sa realizuje hlavne získavaním poznatkov prostredníctvom tematických celkov: 

Príroda Zeme- vplyv ozonovej diery na ľudstvoa prírodu, znečisťovanie pedosféry a hydrosféry odpadmi, Kultúra-

Ochrana prírody a krajiny, Prírodné podmienky Slovenska 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 V predmete Geografia sa téma realizuje na samotnom ţiakovi ako jedincovi aj ako príslušníkovi kolektívu 

triedy. Ţiaka vedieme k tomu, aby dokázal  porozumieť sebe samému aj druhým, bol schopný si utvárať pozitívny 

postoj k sebe samému a k druhým, aby dokázal identifikovať stresory, bol  schopný predchádzať 

sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, dokázal prispievať k utváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, uvedomoval si hodnotu spolupráce, dokázal rozvíjať základné 

schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti o sebe ako sú sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera a s 

tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie.  



Téma sa môţe realizovať v rámci tematických celkov: Kultúra-spoznávanie a identifikácia kultúrnych odlišností 

národov, hľadanie kvalitanívnych dopadov na spoločnosť, Geografia v praxi – orientácia sa v teréne, Hospodárstvo a 

cestovný ruch, Dopravné systémy na Slovensku- schopnosť zhodnotiť a navrhnúťefektívne vyuţitie potenciálu 

Slovenska 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 V predmete Geografia môţeme pouţiť projektové vyučovanie pri nadobúdaní vedomostí rôznych tematických 

celkov. Vhodnejšie sú určite tie, v ktorých si študenti môţu overiť naštudované poznatky, ktoré získajú vlastnou 

analýzou zdrojov. Výsledkom je jednoduchý projekt, ktorý prezentujú a obhajujú pred celou triedou. 

Tematické celky: Planéta Zem- Pohyby Zeme, Hospodárstvo a cestovný ruch, Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho 

vývoja na Slovensku, Cestovný ruch Slovenska, Regióny Slovenska – ţiak si naštuduje konkrétnu tému a 

odprezentuje ju pred triedou s vyuţitím IKT. 

Finančná gramotnosť 

     V predmete Geografia prierezová téma finančná gramotnosť vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v 

oblasti finančného vzdelávania a manaţmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, ţe absolvent strednej školy 

(vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:-nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie, poznať 

základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  stanoviť si finančné ciele 

a naplánovať si ich dosiahnutie,  rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

Tematické celky: Geografia v praxi -čítanie kartogramov a kartodiagramov Ekonomika a obchod na Slovensku, 

Cestovný ruch na Slovensku – analýza a navrhnutie efektívneho vyuţitia potenciálu Slovenska, Hospodárstvo 

jednotlivých štátov 



CHÉMIA 

 

Ročník:   druhý, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

         tretí, 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

 Chémia na gymnáziách je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Poskytuje ucelený didaktický celok 

vedomostí zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie, poznatky z oblasti prírodných látok a ich premien.  

 Obsahom sú predovšetkým poznatky o štruktúre, vlastnostiach, premene  a pouţití látok z beţného ţivota 

a poznatky umoţňujúce chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu. 

 V anorganickej a organickej chémii sa podávajú všeobecne platné teoretické poznatky o vzťahoch medzi 

štruktúrou a vlastnosťami látok, o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto sa v predmete aplikujú pre jednotlivé 

myšlienkové postupy a vedecké poznávanie,. vyuţívajúc moderné formy, prostriedky a metódy práce. 

  Všetko snaţenie vedie k formovaniu a rozvíjaniu logického a tvorivého myslenia študentov, ktoré vyuţívajú 

pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického charakteru. 

 Súčasťou predmetu chémia je aj súbor laboratórnych cvičení. Pri ich realizácií je nutné zvládnutie základných 

laboratórnych zručností a návykov bezpečnej a presnej práce v chemickom laboratóriu. Počas školského roka je v 1 

a 2. ročníku, pri dvoj a trojhodinovej dotácii, potrebné realizovať minimálne  5 laboratórnych cvičení. V treťom 

ročníku, pri jednohodinovej dotácii, 2 laboratórne cvičenia. Výstupom  z laboratórnych cvičení je  podrobný zápis 

o ich priebehu a výsledkoch vo forme protokolu. 

 

Organizácia vyučovania 

 Predmet chémia sa podľa ŠkVP CGŠM Spišská Nová Ves vyučuje ako povinný predmet v 1., 2. a 3. ročníku. 

V prvom ročníku s dvojhodinovou dotáciou,  v druhom ročníku s trojhodinovou dotáciou a v treťom ročníku 

s jednohodinovou dotáciou. V 3. ročníku sa vyučuje s dvojhodinovou  a vo 4. ročníku so štvorhodinovou dotáciou 

Seminár z chémie ako voliteľný predmet. 

 Organizačné formy vyučovania:  vyučovacia hodina, laboratórne práce, tematická exkurzia. Pri  vyučovaní sa 

uplatňuje tak individuálna ako aj skupinová a frontálna forma výuky. Vyuţívajú sa slovné metódy - výklad, opis, 

rozprávanie, beseda, rozhovor, dialóg, názorné metódy - demonštračný a ţiacky experiment , pozorovanie, exkurzia 

a tieţ praktické metódy - písomné práce, tvorba projektov, referátov, prezentácií.  Na hodinách chémie aj počas 

domácej prípravy študentov sa pracuje sj s digitálnym obsahom Planéty vedomostí. 

 

Ciele učebného predmetu: 

 Vo vyučovaní chémie majú ţiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-

chemických a biochemických dejoch.  

 Cieľom vyučovania chémie je rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Ţiaci majú vedieť pracovať s odborným 

textom, porozumieť mu a vedomosti aplikovať pri riešení konkrétnych úloh. Majú byť schopní samostatne získavať 

informácie s chemickou problematikou  z rôznych informačných zdrojov ( odborná literatúra, internet) a vyuţívať 

multimediálne učebné materiály. 



 Ďalším cieľom chémie je oboznámiť ţiaka s mnohými chemickými látkami a ich vplyvom ( pozitívnym aj 

negatívnym ) na ţivotné prostredie a ţivot človeka. 

  Ţiaci si majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 Kaţdý ţiak má: 

 chápať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok 

 rozumieť základným typom chemických reakcií a poznať ich úlohu v prírode a v kaţdodennom ţivote 

 správne vyuţívať matematické zručnosti pri riešení chemických výpočtov 

 aplikovať teoretické vedomosti pri laboratórnych prácach 

 pri riešení úloh spolupracovať v skupine 

 

KOMPETENCIE ŹIAKOV: 

a) k učeniu 

 plánovať a organizovať si  učenie a pracovnú činnosť 

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení 

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a vyuţívať pri svojom 

štúdiu 

b) komunikačné schopnosti 

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

 vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje 

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti 

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek 

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich pouţitie 

c) riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 

 pouţívať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových 

úloh 

 vyuţívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh 

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov a vyuţiť ich pri 

riešení problémových úloh 

d) manuálne 

 pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

 dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

e) sociálne 

 vyjadrovať svoje postoje, názory a skúsenosti 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v chémii 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu 

 

Vzdelávací štandard 

 Je tvorený obsahovým a výkonovým štandardom. Obsahový štandard vymedzuje základmé učivo ( pojmy ), 

ktorému by mal ţiak rozumieť a mal by ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard vymedzuje konkrétne 

poţiadavky na vedomosti, zručnosti a aplikácie poznatkov ( ţiak má vedieť... ) 



Ročník: Druhý 

 

9.   Prvky a ich zlúčeniny dôleţité v beţnom ţivote, ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé organizmy a ţivotné 

prostredie.                                                                          41 hodín                   

9.1  s - prvky      10 hodín 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vodík, alkalické kovy, kovy alkalických 

zemín, biogénny prvok, malta, vodný 

kameň, tvrdosť vody 

Poznať slovenské názvy a značky prvkov 1. a 2. skupiny 

periodickej sústavy prvkov (orientácia v tabuľke), ich výskyt 

v prírode vo forme nerastov (kamenná soľ, magnezit, vápenec, 

sádrovec). 

Poznať vlastnosti vodíka, aspoň dva spôsoby jeho prípravy 

(zapísať chemickými rovnicami) a jeho vyuţitie. 

Poznať základné vlastnosti sodíka, vzorce látok s názvom 

(sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, hasené vápno, vápenec), 

význam a pouţitie hydroxidu sodného a dra-selného, chloridu 

sodného, hydrogenuhličitanu a uhli-čitanu sodného.  

Vysvetliť význam vápenca a sádrovca v stavebnom prie-mysle 

. 

Porovnať rozpustnosť uhličitanu a hydrogenuhličitanu 

vápenatého vo vode (krasové útvary), trvalú a prechodnú 

tvrdosť vody a moţnosti ich odstránenia. 

Poznať význam a vplyv Na
+
, K

+
, Ca

+
, Mg

2+
 na ľudský 

organizmus, minerálne vody. 

Vysvetliť pouţitie NaCl ako konzervačnej látky. 

 

9.2  p - prvky      23 hodín 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Sklo, inertná atmosféra, ozón, anomália 

vody, spaľovanie ( dokonalé, 

nedokonalé), halogény, vzácny plyn 

Poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogénov a ich zlú-čenín 

v prírode ( bauxit, diamant, grafit, uhličitany, orga-nické látky, 

kremeň, kremičitany, hlinitokremičitany, íly, kaolín, vzduch, 

liadky, fosforečnany, ozón, oxidy, ele-mentárna síra, sulfidy 

a sírany, pyrit, galenit, sfalerit, sul-fán, morská voda, chlorid 

sodný). 

Vedieť, ţe Si a Al majú po O najväčšie zastúpenie v zem-skej 

kôre. 

Zaradiť C, N, P, O, S, F, I medzi biogénne prvky. 

Poznať pôsobenie oxidov uhlíka (CO, CO2) na ţivé orga-

nizmy, na globálne otepľovanie Zeme (CO2 - skleníkový plyn). 

Pochopiť a vysvetliť rozdielne vlastnosti diamantu a gra-fitu na 

základe ich kryštálovej štruktúry a typu väzieb. 



Chápať dôvody, klady a zápory pouţitia NaHCO3,  

(NH4)2CO3  pri pečení a pri zniţovaní kyslosti ţalúdka. 

Poznať základné vlastnosti Al a jeho vyuţitie, skupenský stav  

dusíka, fosforu, kyslíka, síry, chlóru a jódu za nor-málnych 

podmienok. 

Vedieť vlastnosti NH3, vyuţitie N2, N2O, zlúčenín dusíka 

a fosforu ako umelých hnojív, fosforu. 

Chápať vodíkovú väzbu ako dôvod dobrej rozpustnosti NH3 

a HCl vo vode. 

Vedieť, ţe zlúčeniny uhlíka s dusíkom ( kyanidy) sú je-dovaté. 

Poznať význam kyslíka a vody pre ľudský organizmus 

a negatívny vplyv sulfánu na neho. 

Vysvetliť kyslé vlastnosti H2SO4 a napísať  chemickú rovnicu 

reakcie s vodou. 

Vysvetliť ekologické problémy súvisiace s ozónovou vrstvou 

a kyslými daţďami. 

Porovnať rozpustnosť kyslíka  a oxidu uhličitého vo vode a jej 

význam v prírode. 

Poznať nutnosť prítomnosti kyslíka pri horení látok a ako jeho 

mnoţstvo ovplyvňuje výsledok horenia (CO, CO2 ). 

Poznať najbeţnejšie spôsoby vyuţitia peroxidu vodíka, kyslíka, 

ozónu a síry. 

Poznať selén a jeho vplyv na zdravie človeka. 

Poznať vlastnosti halových prvkov, chemický dej zlučo-vania 

vodíka a chlóru zapísať chemickou rovnicou. 

Vysvetliť kyslé vlastnosti kyseliny chlorovodíkovej, jej reakciu 

s vodou a hydroxidom. Vedieť, ţe HCl je súčas-ťou 

ţalúdočných štiav a HF leptá sklo. 

Opísať základný princíp výroby chlóru, poznať jeho vyu-ţitie 

ako aj vyuţitie zlúčenín chlóru a jódu ako dezinfekč-ných 

prostriedkov. 

Odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov na základe ich 

elektrónovej konfigurácie. 

Poznať vyuţitie argónu v inertnej atmosfére a vzácnych plynov 

vo výbojkách. 

Poznať rádioaktivitu argónu a jeho dosah pre ţivotné 

prostredie. 

 

 



9.3 d – prvky     8 hodín 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, 

amalgán, pasivácia kovov 

Vysvetliť základný princíp výroby ţeleza a ocele a ich pouţitie. 

Poznať základné vlastnosti a vyuţitie Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, 

Au, Pt, Hg. 

Poznať zloţenie zliatin bronz, mosadz, spájka a ich vyuţitie. 

Poznať triviálny názov  a vyuţitie CuSO4 . 5H2O. 

Vysvetliť základnú funkciu hemoglobínu v ľudskom 

organizme a vedieť, ţe obsahuje katióny ţeleza. 

Vedieť, ţe ţelezo a nikel tvoria základ zemského jadra. 

 

10.  CHARAKTERISTIKA A ROZDELENIE ORGANICKÝCH LÁTOK    10 hodín 
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Organická chémia, organická zlúčeni-na, 

štruktúra organických zlúčenín, izoméria, 

cyklický, acyklický, rozve-tvený a 

nerozvetvený reťazec, uhľovodík, 

uhľovodíkový zvyšok, nasýtený 

a nenasýtený uhľovodík, molekulový, 

stechiometrický, konštitučný vzorec, 

väzba jednoduchá, dvojitá, trojitá, väzbo-

vosť, reakčná schéma, mechanizmus 

reakcie, adičná, eliminačná, substituč-ná 

reakcia, polárna a nepolárna molekula, 

činidlo, radikál, nukleofil, elektrofil, 

alkány, alkény, alkadiény, alkíny, arény, 

heteroatóm, karcinogén. 

Poznať príčinu existencie veľkého počtu organických zlúčenín 

uhlíka, určiť väzbovosť atómov C, H, O, S. N a halogénov 

v molekulách organických zlúčenín. 

Vedieť zaradiť danú organickú zlúčeninu medzi uhľovo-díky 

alebo ich deriváty, respektíve medzi uhľovodíky podľa typu 

chemickej väzby, reťazca. 

Vedieť vo vzorci derivátov označiť uhľovodíkový zvyšok 

a charakteristickú skupinu. 

Poznať príklady konštitučných cis a trans izomérov, vzor-ce 

všetkých konštitučných izomérov alkánu, alkénu, cyk-loalkánu 

s daným molekulovým vzorcom (C3 - C4). 

Určiť na základe reakčnej schémy, chemickej rovnice, či ide 

o substitučnú, adičnú alebo eliminačnú reakciu. 

Vedieť posúdiť rozpustnosť uhľovodíkov v polárnych, ne-

polárnych  rozpúšťadlách podľa ich polarity. 

 

11. UHĽOVODÍKY DÔLEŢITÉ V PRAKTICKOM ŢIVOTE, ICH VLASTNOSTI A VPLYV NA ŢIVÉ 

ORGANIZMY A ŢIVOTNÉ PROSTREDIE, ROPA,     UHLIE, ZEMNÝ PLYN.           26 hodín         

 

11.1   Alifatické uhľovodíky     23 hodín 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Homologický rad, homologický vzo-rec, 

alkyl, cykloalkyl, hydrogenácia, 

dehydrogenácia, monomér, polymér, 

makromolekula, stavebná a štruktúrna 

jednotka, polymerizačný stupeň, plasty, 

Poznať vzorce a triviálne názvy acetylénu, izoprénu, 

alkylových skupín metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, izopro-pyl-, 

vinyl- 

Vedieť uviesť názvy  a vzorce  alkánov, alkénov, alkínov, 



polymerizácia, poly-kondenzácia, fosílna 

surovina, zemný plyn,  adorizácia 

zemného plynu, ropa, frakčná destilácia, 

benzín, oktánové číslo benzínu, nafta, 

mazut, asfalt, petrochémia, uhlie.. 

cykloalkánov, alkadiénov, rozvetvených uhľovodíkov (C4 – 

C10). 

Poznať vlastnosti uhľovodíkov, typy chemických reakcií pre ne 

charakteristických, zapísať ich chemickou rovnicou 

Vedieť porovnať dĺţku a pevnosť jednoduchej, dvojitej 

a trojitej chemickej väzby. 

Vedieť zapísať chemickou rovnicou horenie metánu, reakciu 

metánu s chlórom, eténu s vodou, chlorovodíkom, a vodíkom 

a poznať ich vyuţitie v priemysle pri výrobe etanolu, PVC, 

stuţovaní tukov. 

Aplikovať poznatky o priebehu polymerizačných reakcií 

vinylových derivátov a alkadiénov pri zápise polymerizá-cií 

eténu, propénu, styrénu a vzniku syntetických kauču-kov. 

Napísať schému výroby močovinoformaldehydových ţivíc ( 

aminoplastov), polykondenzácie fenolu a formal-dehydu a jej 

praktický význam pre výrobu fenoplastov, a porovnať ich. 

Poznať spôsob dôkazu násobnej väzby chemickým po-kusom 

a zapísať ho chemickou rovnicou. 

Charakterizovať zemný plyn – zloţenie, výbušnosť, farba, 

zápach – adorizácia, horľavosť, ťaţba, preprava, vyuţitie ako 

surovina na výrobu organických látok a zdroj energie. 

Charakterizovať ropu – zloţenie, horľavosť, farba, zá-pach, 

ťaţba, preprava, spracovanie, základné frakcie, vyu-ţitie ako 

surovina na výrobu organických látok a zdroj energie. 

Porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti, 

ekologických dôsledkov ich ťaţby, spracovania a vyu-ţitia, 

obsahu škodlivých prímesí (kyslé daţde, skleníkový efekt) 

 

 

11.2 Aromatické uhľovodíky     3 hodiny 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Arény. Poznať vzorce a názvy benzénu, naftalénu, toluénu, skupiny 

fenyl-, arénov odvodených od benzénu. 

Vedieť vysvetliť podstatu aromatického charakteru arénov. 

Poznať substitučné elektrofilné reakcie ako typické pre arény. 

Poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie 

(karcinogénne účinky). 

 

 

 



12. DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV DÔLEŢITÉ V BEŢNOM ŢIVOTE, ICH VLASTNOSTI, POUŢITIE A 

VPLYV NA ŢIVÉ ORGANIZMY A ŢIVOTNÉ PROSTREDIE – HALOGÉNDERIVÁTY, DUSÍKATÉ 

DERIVÁTY, KYSLÍKATÉ DERIVÁTY.                                                                             22 hodín 
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Halogénderiváty, hydroxideriváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol, 

fenoly, lieh, étery, karbony-lové 

zlúčeniny, aldehydy, ketóny, 

nitroderiváty, amíny, PVC, teflón, 

insekticíd, freóny, karboxylová kyse-lina.  

Vedieť vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa 

funkčnej skupiny a uviesť príklady zlúčenín z jednotli-vých 

skupín. 

Poznať väzbovosť síry, kyslíka, dusíka a halogénov. 

Poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov 

a spôsob tvorenia ich názvov. 

Vedieť zaradiť danú zlúčeninu do príslušnej skupiny derivátov 

uhľovodíkov. 

Poznať  triviálne názvy a vzorce chloroformu, jodoformu, 

vinylchloridu, anilínu, etylénglykolu, glycerolu, fenolu, 

formaldehydu, acetaldehydu, acetónu,, kyseliny mravčej, 

octovej, šťavelovej, benzoovej. 

Utvoriť názov a napísať vzorec derivátov  odvodených od 

benzénu a alkánov  C1 – C10. 

Chápať polárny charakter väzby C-heteroatóm. 

Poznať typy reakcií charakteristických pre halogénderiváty 

a hydroxideriváty - SN.a E 

Napísať reakčnú schému reakcie brómetánu s NaOH (SN  

aj E produkt). 

Chápať rozdiel medzi oxidáciou primárnych a sekun-dárnych 

alkoholov a ich spätnú reakciu ako redukciu. 

Vedieť napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na 

acetaldehyd a kyselinu octovú. 

Vedieť, ţe freóny a mnohé insekticídy majú charakter 

halogénderivátov. 

Poznať vyuţitie chloroformu, metanolu, glycerolu, 

etylénglykolu, formaldehydu,, acetónu a ich účinok na ľudský 

organizmus. 

Vysvetliť základný princíp výroby etanolu, jeho vyuţitie 

a účinky na ľudský organizmus. 

Poznať vyuţitie karboxylových kyselín, derivátov 

karboxylových kyselín, freónov – ich vplyv na ozónovú vrstvu, 

dôsledky na ţivotné prostredie. 

 

 



Ročník: Tretí 

 

13. BIOLÁTKY V ŹIVÝCH ORGANIZMOCH.                                               29 hodín 

13.1    Lipidy     5 hodín  

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, 

vosky, stuţovanie tukov, zmydeľňo-vanie 

tukov, mydlá, zloţené lipidy, fosfolipidy, 

glykolipidy, hydrofóbne vlastnosti, 

cholesterol, LDL - choles-terol, HDL - 

cholesterol, lipémia, ω - 3 - mastné 

kyseliny ( ich význam pre človeka ) 

Vedieť charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, 

štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výţive 

človeka. 

Poznať oleje a tuky z hľadiska štruktúry (obsahu mas-

tných kyselín) a z hľadiska ich významu pre organizmus 

(zdravá výţiva, obezita).  

Vedieť charakterizovať výskyt cholesterolu v potravinách 

a vysvetliť jeho význam pre organizmus. Porovnať 

význam LDL – „zlého cholesterolu“ a HDL – „dobrého 

cholesterolu“ pre človeka . 

Poznať vosky z hľadiska výskytu a významu. 

Vedieť princíp zmydeľňovania tukov, ich význym. 

Poznať  výskyt, význam a zloţenie glykolipidov a 

fosfolipidov  
 

13.2    Sacharidy     8 hodín 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Sacharidy, jednoduché sacharidy, 

monosacharidy, oligosacharidy a 

polysacharidy, aldózy, ketózy, triózy, 

pentózy a hexózy, glyceraldehyd, 

dihydroxyacetón, chiralita, chirálne 

centrum, D- a L- formy, optická izoméria, 

ribóza, deoxyribóza, glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza, škrob, glykogén, 

celulóza, energetická hodnota sacharózy, 

glykémia 

Poznať a charakterizovať pojem sacharidy z hľadiska 

významu, výskytu a pôvodu. 

Vedieť napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy. 

Vedieť charakterizovať sacharidy podľa ich vlastností, 

štruktúry, zloţenia a klasifikácie. 

Vedieť vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov 

(všeobecne opísať princíp). 

Poznať základné vlastnosti D-glukózy a D-fruktózy z 

hľadiska významnosti pre výţivu človeka. 

Vedieť zaradiť sacharózu a laktózu z hľadiska zloţenia a 

charakterizovať ich z hľadiska významnosti pre výţivu 

človeka. 

Vedieť charakterizovať škrob, glykogén a celulózu z 

hľadiska výskytu, vzniku a významu pre človeka. 

Poznať negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy 

pre človeka. 

Poznať rôzne potravinové zdroje sacharózy a porovnať 

ich vplyv na zmenu glykémie. 

Poznať orientačné zastúpenie sacharidov v mede 
 

13.3   Bielkoviny     5 hodín 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Bielkoviny (proteíny), biologická 

funkcia, aminokyselina, alanín, glycín, 

peptidová väzba, biuretová reakcia, 

primárna, sekundárna, terciárna a 

Vedieť charakterizovať bielkoviny z hľadiska výskytu, 

významu a pôvodu. 

Vedieť charakterizovať bielkoviny z hľadiska ich 

klasifikácie, zloţenia a vlastností. 



kvartérna štruktúra, fibrilárne, globulárne 

bielkoviny, denaturácia, hém, hemoglo-

bín, lipoproteíny, glykoproteíny, fosfo-

proteíny, hemoproteíny, myoglobín, 

enzýmy, protilátky, energetická hodnota 

bielkovín 

Vedieť vymenovať esenciálne aminokyseliny a 

potravinové zdroje s ich najvhodnejším zastúpením. 

Vedieť charakterizovať primárnu, sekundárnu, terciárnu a 

kvartérnu štruktúru bielkovín a jej význam pri denaturácii 

a zmene biologických funkcií bielkovín vplyvom bielko-

vinových jedov, teploty a pod.  

Vedieť uviesť moţné príčiny denaturácie bielkovín. 

Vedieť vysvetliť, čo by bolo moţné pouţiť k zabráneniu 

otravy ťaţkými kovmi po ich poţití. 
 

13.4   Enzýmy     3 hodiny  

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Enzým, aktivačná energia, biokatalyzátor, 

aktívne miesto, enzým–substrátový 

komplex, koenzým, apoenzým, 

špecifický katalytický účinok, inhibícia 

kompetitívna a nekompetitívna, α-

amyláza, pepsín, trypsín 

Vedieť charakterizovať pojem enzým z hľadiska 

všeobecných vlastností, výskytu a významu. 

Vedieť vysvetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie. 

Poznať a charakterizovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

enzýmovej reakcie. 

Porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu inhibíciu a 

uviesť príklad. 

 

13.5   Nukleové kyseliny     4 hodiny 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Nukleové kyseliny, genetická informácia, 

adenín, guanín, cytozín, uracyl, tymín, 

nukleotid, DNA, RNA, makroergická 

väzba, mediátorová, transferová, 

ribozómová RNA, komplementarita, 

kodón, antikodón, polynukleotidový 

reťazec, ATP 

Vedieť charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska 

výskytu a významu. 

Vedieť charakterizovať nukleové kyseliny z hľadiska ich 

klasifikácie a zloţenia. 

Vedieť vysvetliť dôleţitosť ATP a poznať makroergickú 

väzbu. 

Vedieť porovnať stavbu DNA a RNA. 

Poznať charakteristiku mediátorovej, transferovej a 

ribozómovej RNA z hľadiska ich funkcie a výskytu v 

bunke. 

Vedieť vysvetliť význam pojmu komplementarita na 

príklade DNA. 
 

13.6   Vitamíny     4 hodiny 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vitamín, hypovitaminóza, 

hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, 

tokoferoly, tiamín, riboflavín, niacín, 

pyridoxín, kys. pantoténová, kys. listová, 

biotín, kys. L-askorbová, skorbut, 

antioxidanty, FAD, NADH 

Poznať vitamíny ako esenciálne látky z hľadiska významu 

a zloţenia a rozpustnosti v tukoch a vo vode. 

Vedieť charakterizovať retinol, kalciferoly, tokoferoly z 

hľadiska výskytu, významu a funkcie v ľudskom 

organizme. 

Poznať moţné dôsledky vystavenia organizmu hyper-

vitaminóze a hypovitaminóze vitamínov rozpustných 

v tukoch. 

Vedieť uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, 

kalciferolov, tokoferolov. 



Vedieť charakterizovať tiamín, riboflavín, niacín, 

pyridoxín, kys. pantoténovú, kys. listovú, biotín a kys. L-

askorbovú z hľadiska výskytu, významu a funkcie v 

ľudskom organizme. 

Poznať moţné dôsledky vystavenia organizmu 

hypovitaminóze vitamínov rozpustných vo vode. 

Poznať hlavné potravinové zdroje tiamínu, riboflavínu, 

niacínu, pyridoxínu, kys. pantoténovej, kys. listovej, 

biotínu a kys. L-askorbovej. 

Vedieť vysvetliť úlohu antioxidantov v potrave. 

 

14. KVALITA ŹIVOTA A ZDRAVIE                                                                 4 hodiny 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Heterocyklus, alkaloidy, droga, návyková 

látka, nikotín, kofein, liek, antibiotikum, 

geneticky upravované potraviny, 

biologická hodnota stravy, vyváţená 

strava 

Poznať základ zloţenia heterocyklických zlúčenín. 

Vedieť o škodlivosti návykových látok na ľudský 

organizmus. 

Poznať funkciu a účinok antibiotík. 

Vedieť posúdiť kvalitu a správne zloţenie strav.. 

 

Metódy a formy práce 

Obsah vyučovania spolu s metódami, formami a prostriedkami sú základné predpoklady kvality 

vzdelania. Stimulujú rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporujú ich cieľavedomosť, samostatnosť 

a tvorivosť. 

 Predmet chémia  umoţňuje rozvoj poznávacích schopností zameraných na teoretickú a 

experimentálnu činnosť v konkrétnej prírodovednej oblasti.  

 Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby 

má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 

ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu. 
 Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia proporcionálne 

zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania.  

Teoretické poznávanie sa rozvíja pri učiteľovom vysvetľovaní (expozičné metódy) predovšetkým v 

oblasti zloţenia, štruktúry, vlastností a chemických reakcií látok, ale tieţ v oblasti precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov ( fixačné metódy), ako aj riešenia kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu chémia patria aj chemické 

experimenty a laboratórne cvičenia. Vo vyučovaní treba proporcionálne uplatniť demonštračné pokusy 

učiteľa (motivačné metódy), frontálne pokusy a laboratórne práce ţiakov, hlavne pri sprístupňovaní málo 

názorných poznatkov. Mnohé chemické experimenty sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto 

vyuţitie počítačov a internetu tieţ predstavuje moţnosti simulácie experimentov.  
 

 Prierezové témy 

 Environmentálna výchova  

 Mediálna výchova  

 Ochrana ţivota a zdravia  

 Multikultúrna výchova  

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 



Environmentálna výchova 

 V chémii sa táto téma uplatňuje v týchto tematických okruhoch: 

 voda - s prvky, voda - zázračná kvapalina, kolobeh vody v prírode, vodné zdroje a ochrana ich čistoty, 

pitná voda, odpadová voda, čistenie odpadových vôd, chemické zloţenie vody, hospodárenie s vodou 

 ovzdušie - p- prvky, zloţenie vzduchu, význam vzduchu, znečisťovanie vzduchu, exhaláty, smog, kyslé 

daţde, klimatické zmeny, cyklus oxidu uhličitého v prírode, skleníkové plyny, ozónová diera 

 význam prírodných zdrojov pre človeka - ropa, uhlie, zemný plyn fosílne zdroje ( neobnoviteľný zdroj 

energie) a obnoviteľné prírodné zdroje energie ( biomasa, slnko, geotermálna energia...) a ich dopad na 

ţivotné prostredie a kvalitu ţivota človeka, racionálne vyuţívanie prírodných a alternatívnych zdrojov vo 

vzťahu k udrţateľnému rozvoju. 

 odpady - uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, plasty, prírodné látky, oddeľovanie zloţiek zmesí,  skládky 

odpadov, recyklácia odpadov, vyuţitie odpadov, triedenie a likvidácia odpadov 

 náš ţivotný štýl - spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na ţivotné prostredie 

 prostredie a zdravie - uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, vitamíny, kvalita ţivota a zdravie, kvalita 

ţivota, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, moţnosti a spôsoby ochrany zdravia, enviromentálne 

zdravie 

 

Mediálna  výchova 

 V chémii moţno túto prierezovú tému vyuţiť v rôznych tematických celkoch pri formách ako sú beseda, 

referát, prezentácia, diskusia na danú tému, jednoduchý projekt, kde ţiak prezentuje poznatky získané z mediálnych 

zdrojov, ale aj svoj postoj k problematike a získaným poznatkom. Pozornosť obracia k vecnej správnosti a presnosti 

správy, a to tak kritickou analýzou existujúcich textov, ako aj vlastnou produkciou a utváraním návyku overovať si čo 

najdôkladnejšie všetky údaje. 

 všeobecná chémia - Periodická sústava prvkov, periodický zákon, rýchlosť chemických reakcií, praktické 

vyuţitie redoxných dejov, kyslé daţde, protolytické reakcie 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplyv na zdravie 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín 

 

Multikultúrna výchova 

 V chémii pri realizovaní tejto prierezovej témy nie je aţ taký dôleţitý výber témy. Najviac efektívna sa javí 

skupinová forma výuky, práca v tíme. Pri nej má byť ţiak  schopný tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti 

druhých,  dokáţe si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov,  je schopný niesť zodpovednosť za 

svoje správanie a konanie, dokáţe komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín,  je 

schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti 

druhých, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti.  

 všeobecná chémia - rýchlosť chemických reakcií - výhoda, nevýhoda,, praktické vyuţitie redoxných dejov - 

dopad na národné hospodáratvo 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplav na zdravie 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín 

 

Ochrana ţivota a zdravia 

  V chémii sa realizuje hlavne získavaním poznatkov prostredníctvom tematických celkov:  

 všeobecnej chémie - termochémia, uhlík (vplyv oxidov uhlíka na človeka a prírodu), dusík (oxidy dusíka ako 

zloţky exhalátov, ich účinky na človeka a prírodu, kyslé daţde, jedovatosť, skleníkový efekt, smog, dusičnany 

ako zloţky výbušnín), chlór (jedovatosť, dezinfekčné účinky) 

 anorganickej chémie - voda (dekontaminácia, dezaktivizácia, pitná voda a ochrana jej zdrojov), princípy 

ochrannej masky, filtračno-ventilačného systému úkrytov, nebezpečná práca s bielym fosforom, zlúčeninami 



horčíka a hliníka, olovo - ochrana pred radiáciou ale aj jedovatá látka, otravné zlúčeniny ortuti a arzénu, 

nebezpečenstvo štiepnych reakcií. 

 organickej chémie - škodlivosť ropných produktov, uhľovodíky a ochrana pri práci s nimi, chemické 

slzotvorné látky, halónové hasiace prístroje, chemické nervovoparalytické látky, výbušniny a nebezpečenstvo 

práce s nimi, otrava alkoholom, dezinfekčné prostriedky, fosgén, pracie prostriedky a ich vyuţitie na 

dekontamináciu, význam plastov pri ochrane pred účinkami zbraní hromadného ničenia, vplyv rádioaktívneho 

ţiarenie na organizmus, nebezpečenstvo pouţívania halucinogénnych látok, ich moţné pouţitie ako bojových 

látok a prvá pomoc pri ich pouţití, protipoţiarna ochrana pri vyuţívaní reakčného tepla. 

 bezpečnosť a hygiena práce -  osobitosti práce s chemikálismi, prvá pomoc pri zasiahnutí ţieravinami, 

toxickými látkami, pri úrazoch elektrickým prúdom, pri mechanických poraneniach, protipoţiarne opatrenia 

pri práci s chemikáliami, ošetrovanie popálenín, význam a funkcia osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pri práci s chemickými látkami. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 V chémii sa téma realizuje na samotnom ţiakovi ako jedincovi aj ako príslušníkovi kolektívu triedy. Ţiaka 

vedieme k tomu, aby dokázal  porozumieť sebe samému aj druhým, bol schopný si utvárať pozitívny postoj k sebe 

samému a k druhým, aby dokázal identifikovať stresory, bol  schopný predchádzať sociálnopatologickým javom a 

škodlivým spôsobom správania, dokázal prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, 

uvedomoval si hodnotu spolupráce, dokázal rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné 

vedomosti o sebe ako sú sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie.  

Téma sa môţe realizovať v rámci tematických celkov:  

 organická chémia - alkoholy - etanol a jeho vplyv na zdravie človeka, uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 

toxické látky, halucinogény, bojové otravné látky 

 biochémia - kvalita ţivota a zdravie, drogy, alkaloidy, návykové látky, lieky 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 V chémii môţeme pouţiť projektové vyučovanie pri nadobúdaní vedomostí rôznych tematických celkov. 

Vhodnejšie sú určite tie, v ktorých si študenti môţu overiť naštudované poznatky aj prakticky formou pokusu, 

exkurzie, pozorovania. Výsledkom je jednoduchý projekt, ktorý prezentujú a obhajujú pred celou triedou. 

 všeobecná chémia - vlastnosti kryštalických látok v závislosti na ich štruktúre, faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií, korózia a ochrana pred ňou 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplyv na zdravie a ţivotné prostredie, klasická 

fotografia 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín, odpady 

 

Učebné zdroje 

Chémia pre 1. ročník gymnázia, prof. RNDr. J. Vacik a kol. 

Zloţenie a štruktúra anorganických látok, J. Prokša a kol. 

Základy chemického deja a jeho zákonitosti -doplnkový text pre 1. ročník gymnázií, P. Silný 

Výpočty v chémii, J. Kandráč a kol. 

Názvoslovie anorganických látok, A. Sirota a kol. 

digitálny obsah Planéta vedomostí 

 



INFORMATIKA 
 

Ročník:   druhý,  1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 

    tretí,   1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Jednou z charakteristík premetu informatika je vychovávať študentov k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov 

informačnej civilizácie. Naučiť ich praktickým zručnostiam pri vyuţívaní informačno-komunikačných technológií a 

produktov, vytvoriť predpoklady pre vyuţívanie a aplikáciu informačných technológií vo vyučovaní ostatných 

predmetov. 

Vyučovanie informatiky má poskytnúť priestor na motiváciu a praktické projekty a orientovať záujem študentov na 

štúdium na technické vysoké školy. 

Podobne ako matematika rozvíja myslenie študentov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

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

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie 

majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Ciele učebného predmetu 

Vyučovanie informatiky musí byť vedené snahou umoţniť študentom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché 

hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie informatického obsahu (text, 

tabuľky, grafy, diagramy) Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť 

ich. 

Študent by mal vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, k získavaniu 

skúseností s informtizáciou reálnej situácie a tvorbou informatických modelov. 

 Pri výbere úloh je potrebné vyuţívať medzipredmetové vzťahy a prihliadať na predchádzajúce vedomosti 

a zručnosti ţiakov, ich záujem a schopnosti. 

Informatika sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov pouţívať medzipredmetové vzťahy, t.j. na 

vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií. Prihliada na predchádzajúce vedomosti a zručnosti 

ţiakov, ich záujem a schopnosti. 

 Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak 

sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s 

procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má rozvíjať študentove 

funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód 

výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v ďalšom ţivote, schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine 

pri riešení problému.  

Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa študenti oboznámili so základnými pojmami informatickej vedy 

pretransformovanými do didaktického systému a oboznámili sa s prácou na počítači. Obsah je zameraný na získanie 

vedomostí a zručností z algoritmizácie, programovania, informačných a komunikačných technológií (IKT) 

v kancelárskom prostredí, v prostredí Internetu a schopnosti vedieť aplikovať IKT v iných predmetoch.  



Študenti sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov, ktoré sú v škole k dispozícii.  Dôraz sa 

kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu zovšeobecnení a zákonitostí študentmi. 

Pri výbere úloh je potrebné vyuţívať medzipredmetové vzťahy a prihliadať na predchádzajúce vedomosti 

a zručnosti študentov, ich záujem a schopnosti. 

 

 



Ročník: Druhý 

 

1. Informácie okolo nás 

Prierezová téma - tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Grafická  informácia  –  rastrová,  vektorová  grafika; grafické 

formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.  

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový 

kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, 

vyhľadávanie, filtrovanie.   

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti 

od typu informácie, vedieť 

zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  

aplikácií  na  spracovanie informácií 

(podľa typu informácie). Poznať a 

dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania 

spracovania rôznych typov 

informácií. Spracovať informácie 

tak, aby sa nezníţila ich informačná 

hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

 

2. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Prierezová téma – environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Algoritmy z beţného ţivota. Základná štruktúra programu. 

Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, 

ladenie. 

Programovací jazyk – logické chyby, chyby počas behu programu. 

Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry 

(podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií. 

Riešiť problémy pomocou 

algoritmov, vedieť ich zapísať do 

programovacieho jazyka 

hľadať a opravovať chyby.   

Rozumieť hotovým programom, 

určiť vlastnosti vstupov, výstupov a 

vzťahy medzi nimi, vedieť ich 

testovať a modifikovať. Riešiť  

úlohy  pomocou  príkazov  s  

rôznymi  obmedzeniami pouţitia 

príkazov premenných, typov a 

operácií. Pouţívať základné typy 

pouţívaného programovacieho 

jazyka. Rozpoznať  a  odstrániť  

syntaktické  chyby,  opraviť  chyby 

vzniknuté počas behu 

programu, identifikovať miesta 

programu, na ktorých môţe dôjsť k 

chybám počas behu programu.   

 

3.  Princípy fungovania IKT 



Prierezová téma – multikultúrna výchova, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia.  

Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie 

zariadení, priečinkov a súborov).   

Charakterizovať operačný systém a 

efektívne ho pouţívať.   

Demonštrovať  získavanie  

informácií  o  systéme,  zariadeniach, 

priečinkoch a  

súboroch.    Vysvetliť činnosti 

operačného systému pri práci so 

súbormi a priečinkami. 

Podporovať uvedomelosť pri 

pouţívaní softwaru s licenciou, 

pokuty a sankcie a trestnú 

zodpovednosť za softwarovú 

kriminalitu 

 

4.   Komunikácia prostredníctvom IKT 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Bezpečnosť na internete. Komunikácia na internete. 

Neinteraktívna  komunikácia  –  e-pošta, diskusné fórum, blog.  

Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web – prehliadače, webová 

stránka, vyhľadávanie informácií. Netiketa.  

Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

 

Poznať princípy a demonštrovať 

pouţitie e-pošty na konkrétnom 

klientovi. Poznať základné princípy 

a demonštrovať pouţitie 

interaktívnej komunikácie.  

Vyuţívať sluţby webu na získavanie 

informácií. Poznať rôzne spôsoby 

vyhľadávania informácie (index, 

katalóg) . Poznať a dodrţiavať 

pravidlá Netikety. Poznať 

internetové nástroje/sluţby e-

spoločnosti. 

5. Informačná spoločnosť 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická 

dokumentácia. Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, 

detekovanie, prevencia); kriminalita. 

Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware,  

shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).    

 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-

vzdelávania  a  dištančného 

vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  

informačnej  spoločnosti, vymedziť 

kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   



Charakterizovať  jednotlivé  typy  

softvéru  z  hľadiska právnej ochrany 

(freeware, shareware, ...) a rozumieť, 

ako sa dajú pouţívať.   

Chápať potrebu právnej ochrany 

programov.   

Vysvetliť pojmy „licencia na 

pouţívanie softvéru“, „autorské 

práva tvorcov softvéru“,  

multilicencia.   

Vymenovať jednotlivé typy 

softvérového pirátstva.  

Charakterizovať činnosť 

počítačových vírusov, vysvetliť 

škody, ktoré môţe spôsobiť a  

princíp práce antivírusových 

programov, demonštrovať ich 

pouţitie. 

 

Metódy a formy práce 

52. motivačno-stimulačné, názorné, aktivizujúce a rozvíjajúce, praktické a fixačné 

53. súťaţivosť a spolupráca ako metódy precvičovania 

54. problémový výklad, tvorba projektov a riešenie pripravených postupov ako metódy osvojovania si nového 

učiva 

55. realizácia projektov so záverečnou obhajobou 

56. samostatná, aktívna a tvorivá práca ţiakov 

57. mimoškolské vzdelávanie formou exkurzií 

Učebné zdroje 

Bellušová, M.-Varga, M.-Zimanová, R.: Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Pascalom., Bratislava: SPN, 

2002. 

Jašková, Ľ.-Šnajder, Ľ.-Baranovič, R.: Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom., Bratislava: SPN, 2001. 

Kalaš, I. a kol.: Informatika pre stredné školy., Bratislava: SPN, 2001. 

Lukáč, S.-Šnajder, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s tabuľkami., Bratislava: SPN, 2001. 

Salanci, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou., Bratislava: SPN, 2000. 

Šnajder, Ľ. – Kireš, M.: Informatika pre stredné školy - Práca s multimédiami., Bratislava: SPN, 2005. 

Šnajder, Ľ. a kol.: Informatika pre stredné školy – Práca s internetom., Bratislava: SNP, 2008. 



Ročník: Tretí 

 

1. Informácie okolo nás 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Grafická  informácia  –  animovaná  grafika,  video, kódovanie 

farieb; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej 

informácie.  

 

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti 

od typu informácie, vedieť 

zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  

aplikácií  na  spracovanie informácií 

(podľa typu informácie). Poznať a 

dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania 

spracovania rôznych typov 

informácií. Spracovať informácie 

tak, aby sa nezníţila ich informačná 

hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

 

2. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Prierezová téma – environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Problém. Algoritmus. Spôsoby zápisu algoritmov. 

Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, 

ladenie.  

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, 

chyby počas behu programu. 

Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry 

(podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, mnoţina operácií. 

Analyzovať problém, navrhnúť 

algoritmus riešenia problému, 

zapísať algoritmus v zrozumiteľnej 

formálnej podobe, overiť správnosť 

algoritmu.  

Riešiť problémy pomocou 

algoritmov, vedieť ich zapísať do 

programovacieho jazyka 

hľadať a opravovať chyby.   

Rozumieť hotovým programom, 

určiť vlastnosti vstupov, výstupov a 

vzťahy medzi nimi, vedieť ich 

testovať a modifikovať.   

Riešiť  úlohy  pomocou  príkazov  s  

rôznymi  obmedzeniami pouţitia 

príkazov premenných, typov a 

operácií.   

Pouţívať základné typy pouţívaného 

programovacieho jazyka. 

Rozpoznať  a  odstrániť  syntaktické  



chyby,  opraviť  chyby vzniknuté 

počas behu 

programu, identifikovať miesta 

programu, na ktorých môţe dôjsť k 

chybám počas behu programu.   

 

3.  Princípy fungovania IKT 

Prierezová téma – multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Počítačová sieť – časti počítačovej siete, delenia počítačových sietí, 

sieťové technológie. 

Bezpečnosť v sieti. 

Poznať princípy fungovania 

internetu ( klient – server ) a niektoré 

jeho sluţby. 

Poznať spôsoby ochrany počítača 

zapojeného do sieti a osoby na ňom 

pracujúcej. 

 

4.   Komunikácia prostredníctvom IKT 

Prierezová téma – environmentálna výchova a finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

Bezpečnosť na internete. Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

Internet pre všetkých. Profesijné webové stránky. 

Poznať moţnosti Web2. Vyuţiť 

sluţby webu na získavanie 

informácií. Pouţívať internetové 

bankovníctvo.  

Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania 

informácií (index, katalóg). Vytvoriť 

webovú prezentáciu vyuţitím sluţieb 

internetu. 

Podporovať uvedomelosť pri 

pouţívaní softwaru s licenciou, 

pokuty a sankcie a trestnú 

zodpovednosť za softwarovú 

kriminalitu 

 

 

 

 

5. Informačná spoločnosť 



Prierezová téma - tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy / Cieľ 

E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania vyuţitím IKT. 

Medzipredmetové vzťahy. 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-

vzdelávania  a  dištančného 

vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  

informačnej  spoločnosti, vymedziť 

kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   

 

 

Metódy a formy práce 

58. motivačno-stimulačné, názorné, aktivizujúce a rozvíjajúce, praktické a fixačné 

59. súťaţivosť a spolupráca ako metódy precvičovania 

60. problémový výklad, tvorba projektov a riešenie pripravených postupov ako metódy osvojovania si nového 

učiva 

61. realizácia projektov so záverečnou obhajobou 

62. samostatná, aktívna a tvorivá práca ţiakov 

63. mimoškolské vzdelávanie formou exkurzií 

Učebné zdroje 

Bellušová, M.-Varga, M.-Zimanová, R.: Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Pascalom., Bratislava: SPN, 

2002. 

Jašková, Ľ.-Šnajder, Ľ.-Baranovič, R.: Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom., Bratislava: SPN, 2001. 

Kalaš, I. a kol.: Informatika pre stredné školy., Bratislava: SPN, 2001. 

Salanci, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou., Bratislava: SPN, 2000. 

Šnajder, Ľ. – Kireš, M.: Informatika pre stredné školy - Práca s multimédiami., Bratislava: SPN, 2005. 

Šnajder, Ľ. a kol.: Informatika pre stredné školy – Práca s internetom., Bratislava: SNP, 2008. 

 



KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (ÚROVEŇ B2) 

 

Ročník:    štvrtý, 2 hodiny týţdenne, 50 hodín ročne 

Kód a názov študijného odboru: 7902 5 00 gymnázium 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

 

1.maturitná téma- RODINA  

Obsah (obsahový štandard) 

1.  ţivotopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v 

ţivote),  

2.  členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby),  

3.  rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, 

všedné dni a rodinné oslavy),  

 

4.  predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci,  

 

5.  rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy  

monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť).  

 

       Výstupy (Výstupný štandard) 

1. vedieť napísať ţivotopis, pýtať sa na osobné údaje, poskytnúť osobné údaje 

2. rozprávať o členoch svojej rodiny, opísať ich vonkajšok aj povahové vlastnosti, ich záľuby 

3. popísať vzájomné vzťahy členov svojej rodiny, vzťah ku rodičom, starým rodičom, ako vyzerajú oslavy 

v mojej rodine, ako pomáham v rámci svojej rodiny a domácnosti 

4. rozprávať, ako si predstavujem svoju rodinu a ţivot v budúcnosti, svojho partnera, svoj domov, svoje 

zamestnanie 

5. diskutovať o svojom pohľade na rodinu dnes a v minulosti, o problémoch medzi generáciami, o problémoch 

rodín dnes a predtým 

 

2.maturitná téma: KULTÚRA A UMENIE 

Obsah (Obsahový štandard) 

1. moţnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec) 

 

2. obľúbená oblasť kultúry a umenia (ţánre, známe osobnosti) 

 

3. návšteva kultúrneho podujatia  

 

4. hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra  

 

5. ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra -najznámejšie osobnosti 

 

Výstupy (Výstupný štandard) 



1. Rozprávať o moţnostiach kultúrneho vyţitia v meste ako aj na dedine, popísať centrá kultúry, čo uprednostňujem, 

kde je moţností viac. 

2. Popísať svoju obľúbenú oblasť kultúry, aj viac odvetí (v hudbe, kinematografii,...), zdôvodniť, prečo je daný štýl 

môj obľúbený, rozprávať o svojich obľúbených interpretoch.  

3. Rozprávať o podujatí, ktoré som navštívil, uviesť miesto, čas, druh podujatia, svojich spoločníkov, priblíţiť celkovú 

atmosféru. 

4. Popísať festivaly jednotlivých druhov kultúry (hudba, film, divadlo, folklór, atď....), ich priebeh, zauţívané zvyky, 

atmosféru. 

5. Diskutovať o ďalších druhoch umenia (maliarstvo, architektúra), najznámejších osobnostiach a dielach a Slovensku 

a mimo neho. 

 

3. maturitná téma: ŠPORT 

Obsah (Obsahový štandard) 

1. druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesionálny šport)  

 

2. šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody  

 

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

 

4. významné športové podujatia, súťaţe, olympijské hry  

 

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

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Vyčleniť druhy športu, rozdeliť ich aj medzi letné a zimné športy, vysvetliť rozdiel výrazov sport a game, vysvetliť 

rozdiel medzi profesionálnym a rekreačným športovaním. 

2. Rozprávať o mojom obľúbenom športe, ktorý sledujem v televízii alebo naţivo a ktorému sa aktívne venujem. 

Uviesť dôvody, prečo ho obľubujem a spomenúť môj osobnostný vzor v tomto odvetí športu. 

3. Rozprávať o pozitívnom vplyve športu a o jeho význame pre náš telesný aj duševný stav (fyzické aj duševné 

zdravie, charakterové vlastnosti, vôľa), uviesť príklady 

4. Popísať významné podujatia v športe, súťaţe (Majstrovstvá sveta- futbal, hokej, Olympijské hry, Wimbledon 

v tenise, atď.) 

5. Diskutovať o zlých elementoch v športe (hlavne doping, sláva a namyslenosť, peniaze a lakomosť), diskutovať, ako 

vplývajú sláva a majetok športovca na jeho osobnosť a správanie. 

 

4. maturitná téma: BÝVANIE 

Obsah (obsahový štandard) 

1. môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností) 

2. bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody) 

3. ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní 



4. domov a jeho význam v ţivote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách) 

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

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Rozprávať a opisovať dom, v ktorom bývam, miestnosti, ich počet, okolie domu. 

2. V diskusii porovnávať výhody a nevýhody bývania v meste a na dedine, rozprávať, ako vnímam svoje bývanie (v 

meste alebo na dedine), kde by som radšej chcel ţiť a prečo. 

3. Popísať svoje predstavy o ideálnom bývaní- krajina, miesto, popis vysnívaného domu a jeho okolia, izby v dome, 

nábytok, doplnky, domáce zvieratá,... 

4. Rozprávať o pojme domov, čo v nás evokuje, aký je jeho význam pre človeka, ako sa býva na Slovensku a mimo 

neho, odlišnosti bývania v jednotlivých krajoch. 

5. Popísať problémy s bývaním, hlavne u mladých ľudí a rodín, debatovať o kúpe, prenájme bytu a podnájme, o ţivote 

na sídliskách,... 

 

5.maturitná téma: OBCHOD A SLUŢBY 

Obsah (obsahový štandard) 

1. nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská) 

 

2. sluţby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica) 

 

3. reklama a vplyv reklamy na zákazníkov 

 

4. druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týţdenný nákup)  

 

5. zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Popísať rôzne nákupné zariadenia a vysvetliť rozdiely medzi nimi (obchod, trhovisko,...) 

2. Rozprávať o sluţbách, popísať ich, vysvetliť, kto aké sluţby vyuţíva, ako ich moţno zohnať, kde sa vyskytujú 

3. Diskutovať o reklame, kde ju moţno vidieť, ako vplýva na ľudí, či jej vplyv je skôr negatívny, alebo pozitívny, 

popísať niektorú reklamu 

4. Rozprávať o spôsoboch nakupovania a platenia (hotovosť, splátky, nákup na mieste, cez katalóg, cez internet), 

povedať, ktorý druh je podľa mňa najvýhodnejší a prečo, ktorý ja pouţívam. 

5. Porozprávať o tovare zo zahraničia na Slovensku a o slovenských výrobkoch predávaných v zahraničí, aké sú 

známe slovenské výrobky vo svete, diskutovať, či je lepšie kupovať naše alebo zahraničné výrobky a prečo.  

 

6.maturitná téma: STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE 

Obsah (obsahový štandard) 

1. ľudské telo 



 

2. beţné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára, v lekárni 

 

3. zdravý spôsob ţivota (správna ţivotospráva, telesná a duševná hygiena) 

 

4. zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie) 

 

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

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Popísať ľudské telo, jednotlivé jeho časti 

2. Rozprávať o chorobách (beţných, civilizačných), o úrazoch, o prostredí u lekára, vyšetrení, o nákupe v lekárni 

3. Rozprávať o zdravom ţivotnom štýle a stravovaní, o telesnej a duševnej hygiene 

4. Popísať zdravotnú starostlivosť na Slovensku, typy lekárov, rozprávať  prevencii pred ochorením, o očkovaní 

5. Rozprávať o zdravotnom poistení u nás, o typoch lekárov (všeobecní a odborní) 

 

7.maturitná téma: CESTOVANIE 

Obsah (obsahový štandard) 

1. prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, sluţobne)  

 

2. dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov) 

 

3. individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie) 

 

4. cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti 

 

5. moţnosti cestovania do zahraničia.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Rozprávať o prípravách pred vycestovaním, čo všetko si treba prichystať a vybaviť. Ďalej rozprávať, prečo ľudia 

cestujú, prečo najčastejšie cestujem ja, kedy som naposledy cestoval, kedy najbliţšie budem cestovať a prečo. 

2. Popísať jednotlivé dopravné prostriedky (v meste a na dedine), aké sú ich výhody a nevýhody, čím ja najčastejšie 

a najradšej cestujem ja a prečo. 

3. Popísať spôsob dopravy, individuálne a kolektívne cestovanie, aké sú ich výhody a nevýhody, rozprávať o druhoch 

ubytovania, ktoré najradšej vyuţijem a prečo. 

4. Rozprávať, ako sa cestovalo kedysi, aké boli dopravné prostriedky, za akým účelom a ako často ľudia niekedy 

cestovali a porovnať to so súčasnosťou. Vyjadriť svoju predstavu cestovania v budúcnosti, popísať dopravné 

prostriedky mojej vízie. 

5. Diskutovať o cestách do zahraničia, dôvody, spôsob cestovania, čo nám cesty do zahraničia dávajú, aké ťaţkosti 

tam môţu nastať. Popísať vymyslenú alebo skutočnú cestu do zahraničia. 

 

8.maturitná téma: VZDELANIE 



Obsah (obsahový štandard) 

1. školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia,  

prázdniny) 

 

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

 

3. ţivot ţiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové) 

 

4. štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, stáţe, jazykové kurzy, au-pair) 

 

5. vzťah učiteľa k ţiakovi a opačne.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Popísať školský systém na Slovensku a vo Veľkej Británii- typy škôl, záverečné skúšky, známkovanie, rozdelenie 

školského roka, prázdniny 

2. Popísať vyučovanie na Slovensku a vo Veľkej Británii- rozvrh hodín, prestávky, predmety, stravovanie v škole,... 

3. Rozprávať o ţivote ţiaka (porovnať ţiaka na Slovensku so ţiakom vo Veľkej Británii), o jeho voľnočasovom 

programe, mimoškolských aktivitách, záľubách, rozprávať o brigádach študentov cez prázdniny, o ich vreckovom,... 

4. Rozprávať o štúdiu cudzích jazykov mimo vyučovanie, charakterizovať výmenné pobyty v zahraničí, stáţe, au-pair 

pobyty, jazykové kurzy 

5. Diskutovať o vzťahu učiteľa a ţiaka, aký by mal podľa mňa byť, v čom má pripomínať vzťah priateľov a v čom sa 

má, naopak, od takéhoto vzťahu líšiť. 

 

9.maturitná téma: ZAMESTNANIE 

Obsah (obsahový štandard) 

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

 

2. trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, ţiadosť o zamestnanie, profesijný ţivotopis, prijímací 

pohovor)  

 

3. pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie)  

 

4. pracovné príleţitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálna starostlivosť)  

 

5. kariéra a rodinný ţivot, zamestnanosť ţien (materská dovolenka), rekvalifikácia, dôchodcovia  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Klasifikovať typy povolania, opísať rozdiel medzi fyzickou a duševnou prácou a uviesť príklady. Diskutovať o tom, 

ako si vybrať vhodné povolanie a čo nás môţe motivovať k danému povolaniu, uviesť príklady. 

2. Diskutovať o trhu práce, o voľných pracovných miestach, o probléme nezamestnanosti, uviesť štruktúru ţiadosti do 

zamestnania a profesijného ţivotopisu, popísať priebeh pracovného pohovoru. 

3. Diskutovať o pracovnom čase a o čase mimo práce, porovnať ich, popísať formy zdokonaľovania 

a zjednodušovania práce, nové technológie. 



4. Rozprávať o pracovných príleţitostiach na Slovensku a v zahraničí, uviesť krajiny v Európe, kam Slováci 

nepotrebujú pracovné povolenie a moţnosti práce v nich, porovnať pracovné a ţivotné podmienky na Slovensku 

a mimo neho.  

5. Diskutovať o kariére a rodinnom ţivote, o zamestnanosti ţien, vyjadriť svoj názor na túto problematiku, popísať 

materskú dovolenku, rekvalifikačné kurzy, ţivot dôchodcov. 

 

10.maturitná téma: VZŤAHY MEDZI ĽUĎMI 

Obsah (obsahový štandard) 

1. medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné) 

 

2. priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy) 

 

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

 

4. negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť) 

 

5. moţnosti riešenia konfliktov 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Charakterizovať vzájomné vzťahy medzi členmi rodiny, medzi spoluţiakmi, ţiakmi a učiteľmi, medzi susedmi, 

jednotlivými generáciami, atď.... 

2. Diskutovať o témach priateľstvo a láska, vyjadriť svoj systém hodnôt, svoje postoje k týmto ako aj ďalším pojmom, 

popísať stretnutí, osláv a podobných udalostí 

3. Rozoberať spoločenské problémy a vzťah spoločnosti ku znevýhodneným skupinám (zdravotne postihnutí, 

bezdomovci, osoby závislé na alkohole alebo na drogách) 

4. Popísať negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti(vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť, agresivita, 

alkoholizmus, závislosť,...) 

5. Navrhnúť moţné riešenia uţ spomínaných problémov 

 

11.maturitná téma: ČLOVEK A PRÍRODA 

Obsah (obsahový štandard) 

1. ročné obdobia, počasie 

 

2. príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne ţijúce, v ZOO, domáce) a flóra 

 

3. stav ţivotného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy 

 

4. ochrana ţivotného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna výchova) 

 

5. vplyv ţivotného prostredia na ţivot človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výţiva, agroturistika).  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Vymenovať a charakterizovať 4 ročné obdobia a počasie typické pre kaţdé z nich 



2. Rozprávať o prírode v našom prostredí, opísať rastliny a zvieratá (domáce, voľne ţijúce a v ZOO) 

3. Diskutovať o stave ţivotného prostredia, o jeho znečistení, o katastrofách v prírode, o negatívnom vplyve človeka 

na prírodu 

4. Popísať ochranu ţivotného prostredia, navrhnúť moţné riešenia na ekologické problémy, povedať, ako ja sám 

chránim prírodu a ako to môţem ešte zlepšiť 

5. Rozoberať vplyv ţivotného prostredia na náš ţivot, ako na nás môţe vplývať pozitívne aj negatívne, prečo je 

potrebné, aby sme naše prostredie chránili. Charakterizovať pojmy agroturistika, zdravá výţiva  

 

12.maturitná téma: VEDECKO- TECHNICKÝ ROZVOJ 

Obsah (obsahový štandard) 

1. ţivot kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a ţivotná úroveň, prístroje v domácnosti) 

 

2. pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky 

 

3. veda a technika v sluţbách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …)  

4. zneuţitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby) 

5. človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik mozgov)  
Výstupy (výstupný štandard) 

1. Porovnať ţivot kedysi a dnes, popísať moderné výdobytky vedy, domáce spotrebiče, ţivotnú úroveň a takisto ich 

porovnať s minulosťou. 

2. Vybrať si niektoré pozoruhodné výdobytky a vynálezy a popísať ich, najmä to, čo ma najviac zaujíma a čo 

pokladám za veľmi uţitočné a prospešné pre človeka. 

3. Rozprávať, ako človeku slúţi veda a technika, spomenúť nejaké príklady. 

4. Zamýšľať sa nad zneuţitím vedy a techniky proti ľudstvu a prírode, spomenúť negatívne vplyvy modernej 

civilizácie, hľadať riešenia pre dané problémy. 

5. Zamýšľanie sa nad vzťahom človeka a modernej vedy v budúcnosti, v školstve, medzi deťmi a mladými, 

nahradenie človeka strojom, atď.... 

 

13.maturitná téma: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Obsah (obsahový štandard 

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

 

2. spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoţelania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, 

pohostenie  

 

3. normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt) 

 

4. prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby 

 

5. vplyv spoločnosti na rodinu.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Diskutovať o správaní sa mladých a starších ľudí, o výchove v rodinách, v škole a iných výchovných zariadeniach. 



2. Rozoberať spoločenskú etiku- pozdravy, blahoţelania, ospravedlnenia sa, dôvody a čas návštev, stretnutia, 

pohostenia, rozhovor. 

3. Spomenúť spoločenské normy, ich porušovanie, vysvetliť pojmy morálka, zákon, nedorozumenie, konflikt. 

4.  Rozprávať, ako moţno pomôcť ľuďom v núdzi, ako pre nich prejaviť pochopenie, za akým účelom sa ľudia alebo 

firmy stávajú sponzormi. 

5. Uvaţovať, aký vplyv má spoločnosť na rodinu, prečo má pojem rodina odlišný význam v inej kultúre. 

 

14.maturitná téma: KOMUNIKÁCIA A JEJ FORMY 

Obsah (obsahový štandard) 

1. typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna) 

2. komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, 

v rodine, v kaţdodennom ţivote, vo výnimočných situáciách) 

3. moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač- elektronická pošta, internet) 

4. jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich vyuţitie, rozšírenosť a vyuţití cudzích 

jazykov) 

5. jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod. 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Pomenovať typy komunikácie, charakterizovať ich a vysvetliť ich význam 

2. Priblíţiť rôzne situácie, kde nastáva komunikácia- verejnosť, súkromie, škola, rodina, beţné a výnimočné 

situácie,...a popísať takúto komunikáciu 

3. Spomenúť moderné formy komunikácie a opísať ich. 

4. Rozprávať o jazyku ako dorozumievacom prostriedku, o výučbe svetových jazykov, ich rozšírení a povedať, kde 

všade sa ich znalosť dá vyuţiť. 

5. Vysvetliť pojmy ako jazyk štandardný, hovorový, odborný, slang a pod. a ku kaţdému uviesť príklad.   

 

15.maturitná téma: MASMÉDIÁ 

Obsah (obsahový štandard) 

1. typy masovokomunikačných prostriedkov (ich vyuţitie, výhody, nevýhody) 

 

2. tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie – obľúbené články 

 

3. rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť) 

 

4. vplyv masmédií na ţivot jednotlivca, rodiny i spoločnosti 

 

5. internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť.  

 



Výstupy (výstupný štandard) 

1. vymenovať typy masovokomunikačných prostriedkov a porozprávať o ich vyuţití, o ich výhodách aj nevýhodách. 

2. rozprávať o rôznych ponukách tlače, o nakupovaní tlačených médií, výbere, čítaní, obľúbených článkoch. 

3. charakterizovať masmédiá ako televízia, rozhlas, rozprávať o svojich obľúbených programoch aj o programoch 

obľúbených v skupine ľudí, uviesť dôvody, prečo sú obľúbené. 

4. zamýšľať sa nad vplyvom masmédií na ţivot človeka, rodiny i celej spoločnosti, aké sú ich vplyvy a uviesť dôvody 

a príklady. 

5. Rozmýšľať nad vplyvom internetu a sociálnych sietí na ţivot jedinca, rodiny a spoločnosti. 

 

16.maturitná téma: MLÁDEŢ A JEJ SVET 

Obsah (obsahový štandard) 

1. charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické vlastnosti, záujmy)  

 

2. postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, moţnosti štúdia, práca, mladé rodiny) 

 

3. vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, dôsledky)  

 

4. nezdravé javy v ţivote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy)  

 

5. predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túţby, obavy) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Vedieť charakterizovať mladých ľudí (výzor- módne štýly, zovňajšok, i vnútorne- záujmy, typické vlastnosti) 

2. popísať postavenie mladých v spoločnosti, ich práva, povinnosti, moţnosti pre štúdium, prácu a zaloţenie rodiny 

3. rozprávať o vzájomných vzťahoch medzi mladými ľuďmi- rovesníkmi a o vzťahoch medzi rodičmi, starými 

rodičmi a deťmi, poukázať na generačné problémy, ch príčiny, prejavy, navrhnúť moţné riešenia 

4. Poukázať na negatívne javy týkajúce sa mládeţe- agresivita, násilie, závislosť- alkoholizmus, drogy, vandalizmus, 

gamblerstvo,...popísať ich, navrhnúť moţné riešenia týchto problémov 

5. Vyjadriť svoju predstavu o budúcnosti, aká asi bude podľa mňa, čo túţim v ţivote dosiahnuť, kde chcem ţiť, akú 

chcem mať prácu, akého partnera, atď a takisto, čoho sa v budúcnosti bojím (sociálna neistota, vojna,...) 

 

17.maturitná téma: STRAVOVANIE 

Obsah (obsahový štandard) 

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

 

2. stravovacie moţnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii) 

 

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

 

4. medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality) 

 

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



 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Vymenovať jedlá počas dňa, uviesť rozličné príklady, nápoj, hovoriť o svojich obľúbených jedlách. 

2. Diskutovať o stravovaní doma, v reštaurácii, v škole, v práci, na dovolenke, atď. 

3. Rozprávať o stravovaní jednotlivých krajín, ich typických jedlách, stravovacích zvykoch, popísať záţitky ohľadom 

stravovania z dovolenky alebo výletu v zahraničí. 

4. Popísať medzinárodné kuchyne, poukázať na rozdiely medzi nimi, vymenovať niektoré známe špeciality. 

5. Diskutovať o niektorých stravovacích štýloch (diéty, vegetariánstvo), vyjadriť svoj názor na ne, opísať stravovanie 

detí, zdravé a nezdravé návyky v stravovaní.    

 

18. maturitná téma: ZÁĽUBY, ČAS A ŢIVOTNÝ ŠTÝL 

Obsah (obsahový štandard) 

1. moţnosti trávenia voľného času 

 

2. organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúţky, brigády) 

 

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

 

4. vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes) 

 

5. trávenie voľného času rôznych vekových kategórií 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Rozprávať o moţnostiach trávenia voľného času 

2. Popísať organizovaný voľný čas, moţnosti rôznych činností (krúţky, brigády,...), uviesť, čomu z toho sa venujem 

ja, ako často, prečo sa tomu venujem, čo mi to dáva. 

3. Rozprávať o individuálnych záľubách jednotlivcov, akí ľudia k čomu viac inklinujú, čo nám dávajú spomínané 

aktivity voľného času. 

4. Porovnať trávenie voľného času v minulosti a dnes, kedy ho bolo menej a prečo, ako s ním ľudia nakladajú. 

Uvaţovať, ktoré skupiny ľudí majú voľného času viac, ktoré menej a prečo. 

5. Diskutovať, ako trávia svoj voľný čas rôzne vekové kategórie, svoje aktivity voľného času, svojich kamarátov, 

rodičov, starých rodičov,... 

 

19.maturitná téma: MULTIKULTÚRNA SPOLOČNOSŤ 

Obsah (obsahový štandard) 

1. sviatky -zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia) 

 

2. spolunaţívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine 

 

3. zbliţovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia  

 



4. negatívne javy (rasová diskriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám) 

 

5. kultúrne hodnoty iných národov, spoluţitie v Európe 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Popísať slovenské sviatky a tradície (cirkevné, štátne, folklórne tradície, podujatia) a potom takisto rozprávať 

o niektorých podujatiach vo Veľkej Británii a Írsku a v USA. 

2. Vymenovať národnosti ţijúce na Slovensku, uvaţovať o spolunaţívaní ľudí rôznych národností a kultúr v našom 

štáte, aké problémy sa tu vyskytujú, navrhnúť moţné riešenia. Spomenúť spolunaţívanie odlišných kultúr v Británii 

a v USA. 

3. Uvaţovať nad zbliţovaním kultúr dnes a v minulosti, porovnať, diskutovať o kontaktoch s inými kultúrami, 

vysvetliť pojem tolerancia a uvaţovať nad tým, či je prítomná v našej spoločnosti a kde ďalej je prítomná a kde menej 

a zdôvodniť svoj názor. 

4. Popísať negatívne javy ako rasizmus, intolerancia, vzťah národnostnej väčšiny a menšiny, pomenovať problémy, 

zamýšľať sa nad príčinami ich vzniku, navrhnúť moţné riešenie. 

5. Rozprávať o kultúrnych hodnotách vo Veľkej Británii a Írsku, v USA a spomenúť aj iné anglicky hovoriace krajiny 

a krajiny Európy. Diskutovať o spoluţití rôznych kultúr v Európe, spomenúť niektoré známe fakty, problémy.  

 

20. maturitná téma: MESTÁ A MIESTA 

Obsah (obsahový štandard) 

1. dôleţité miesta v mojom ţivote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin) 

 

2. sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte) 

 

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

 

4. miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyţitie 

5. miesto mojich snov.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Spomenúť miesta dôleţité v mojom ţivote (rodisko, miesto, kde som študoval, kde som trávil voľný čas,...), opísať 

tieto miesta, čo som tam robil,... 

2. Hranie role ako fiktívny turistický sprievodca na vybranom mieste (na Slovensku aj v zahraničí). 

3. Popísať niektoré turistické strediská na Slovensku (mestá, prírodné, kultúrne, rekreačné strediská) a aj vybrané 

miesta vo Veľkej Británii alebo v USA. 

4. Zvoliť si dve miesta- jedno na oddych a druhé na spoločenské vyţitie a rozprávať o nich. Vymyslieť fiktívny výlet 

na jedno z týchto miest a opísať ho.  

5. Rozprávať o mieste svojich snov (skutočnom alebo fiktívnom), popísať ho, vysvetliť, prečo by som tam chcel ísť. 

 

21.maturitná téma: OBLIEKANIE A MÓDA 

Obsah (obsahový štandard) 



1. vplyv počasia a podnebia na odievanie 

 

2. odev a doplnky na rôzne príleţitosti 

 

3. výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, moţnosti), starostlivosť o oblečenie 

 

4. módne trendy -farby, tvorcovia, módne prehliadky 

 

5. “Šaty robia človeka”, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Diskutovať o vplyve podnebia a počasia na obliekanie ľudí. 

2. Popísať časti odevu a doplnky, povedať, čo rád kde nosím. 

3. Rozprávať, podľa čoho si vyberám oblečenie a ako sa oň starám. 

4. Rozprávať o módnych spomenúť niektoré módne trendy z prítomnosti a aj z minulých desaťročí. Rozprávať, aké sú 

módne trendy v súčasnosti a aké boli v minulosti, hovoriť o módnych návrhároch, o módnych prehliadkach. 

5. Porovnať nákup oblečenia v obchode a zhotovenie šiat u krajčíra, aké sú v oboch prípadoch výhody a nevýhody, čo 

uprednostňujem ja a prečo. 

 

22. maturitná téma: KNIHA- PRIATEĽ ČLOVEKA 

Obsah (obsahový štandard) 

1. knihy -výber, čítanie 

 

2. obľúbený autor a ţánre 

 

3. prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (ţivot a dielo spisovateľa) 

 

4. nositelia Nobelovej ceny za literatúru a ich diela 

 

5. kríza v čítaní beletrie (príčiny, kupovanie kníh, sluţby kniţníc, inštitútov) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Čítať vybranú knihu v anglickom jazyku. 

2. Rozprávať o svojom obľúbenom ţánre, autorovi, dielach. 

3. Rozobrať prečítané diela vybraného autora z anglicky hovoriacej krajiny alebo anglicky píšuceho autora. 

4. Rozprávať o niektorých nositeľoch Nobelovej ceny za literatúru a o ocenených dielach. 

5. Uvaţovať, prečo čoraz menej ľudí číta, ako by sa to mohlo zmeniť. Rozprávať o kupovaní kníh, poţičiavaní kníh 

z kniţníc a inštitútov. Rozprávať o svojom vzťahu ku knihám, či čítam a ak, ako často, čo čítam, kde zháňam knihy,... 

 

23.maturitná téma: VZORY A IDEÁLY 

Obsah (obsahový štandard) 



1. pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt 

 

2. človek, ktorého si váţim 

 

3. skutoční a literárni hrdinovia 

 

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

 

5. ja ako hrdina.  

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Vymenovať pozitívne a negatívne povahové vlastnosti, opísať ideálneho človeka, vyjadriť svoje kritéria hodnôt 

a svoj rebríček hodnôt. 

2. opísať človeka, ktorého si váţim (člen rodiny, kamarát, známy, známa osobnosť) 

3.  vybrať jedného literárneho a jedného skutočného hrdinu, opísať ich a porovnať ich osudy a zásluhy. Celkovo 

zhodnotiť, čím sa od seba líšia hrdinovia z kníh a z reálneho sveta. 

4. Uvaţovať nad témou, ţe hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, vyjadriť na to svoj názor a skúsenosti. 

5. Uvaţovať o sebe ako o hrdinovi, či by som bol toho schopný,  v akých situáciách sa človek stáva hrdinom, aké 

vlastnosti k tomu potrebuje, čo naopak bráni človeku konať hrdinsky. 

 

24.maturitná téma: KRAJINA, KTOREJ JAZYK SA UČÍM 

Obsah (obsahový štandard) 

1. krajina a obyvatelia 

2. miesto, ktoré by som rád navštívil 

 

3. výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie  

 

4. stereotypy a predsudky 

 

5. zjednotená Európa 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Rozprávať o niektorej anglicky hovoriacej krajine a o jej obyvateľoch (história, geografia,...). 

2. Opísať miesto, ktoré by som rád navštívil (z anglicky hovoriacich krajín a aj mimo nich) a  uviesť dôvody, prečo ho 

chcem navštíviť. 

3. Rozprávať o výnimočnosti, tradíciách, zvykoch a konvenciách vybranej anglicky hovoriacej krajiny. 

4. Uvaţovať o stereotypoch a predsudkoch, ktoré sú typické pre jednotlivé anglicky hovoriace krajiny, aká je príčina 

ich vzniku, ako sa prejavujú, ako by sa dali vykoreniť. 

5. Uvaţovať na tému zjednotená Európa, Európska Únia, vyjadriť svoj názor k tomu, aké sú výhody a nevýhody 

zjednotenia, aká je pozícia Veľkej Británie a Írska v Európskej Únii a v Európe. 

 

25.maturitná téma: SLOVENSKO- MOJA VLASŤ 



Obsah (obsahový štandard) 

1. krajina a obyvatelia 

2. miesta, ktoré by som odporučil cudzincom  

3. zvyky, tradície, konvencie 

4. stereotypy a predsudky 

5. miesto Slovenska v zjednotenej Európe. 

Výstupy (výstupný štandard) 

1. Charakterizovať v stručnosti Slovensko (geografia, história,..)  a jeho obyvateľov 

2. Rozprávať o miestach, ktoré sú podľa mňa dobrým tipom na výlet alebo dovolenku a uviesť, prečo si to myslím. 

3. Rozprávať o slovenských zvykoch, tradíciách, konvenciách a porovnať ich s inou krajinou (najlepšie anglicky 

hovoriacou). 

4. Diskutovať o stereotypoch a predsudkoch vzťahujúcich sa na našu krajinu či je na nich niečo pravdy alebo nie, 

navrhnúť, ako moţno proti nim bojovať. 

5. Uvaţovať o mieste Slovenska v zjednotenej Európe, v Európskej Únii, predstaviť svoju víziu Slovenska 

v budúcnosti vo vzťahu k Európe. 



MATEMATIKA 

 

Ročník:    druhý, 3 hodiny  týţdenne,   99 hodín ročne 

   tretí,    3 hodiny týţdenne,    99  hodín ročne 

   štvrtý, 2 hodiny týţdenne,     50  hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku vo svojom budúcom ţivote. 

Matematika má rozvíjať logické a kritické myslenie ţiakov, schopnosť argumentovať a komunikovať pri práci 

v skupine na spoločnom riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý 

nástroj pre spoločnosť. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom , aby získavali nové vedomosti špirálovite 

a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým textom, tvorili jednoduché hypotézy 

a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a vytvoriť ich. 

Výsledkom vyučovania matematiky na gymnáziách by malo byť správne pouţívanie matematickej symboliky 

a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Študent by mal vedieť pouţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri 

riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k vybudovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu 

skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na gymnáziách sa 

podieľa na rozvíjaní schopnosti študentov pouţívať prostriedky IKT vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie 

a prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré zdĺhavé výpočty a postupy a umoţniť 

sa tak na sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

Matematika na gymnáziách má viesť študentov k získavaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, 

k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu samostatnému učeniu sa. Má voľbou organizačných foriem a metód výučby 

rozvíjať aj ďalšie kompetencie, schopnosť kooperácie a komunikácie. Cieľom matematiky je aj to, aby študent spoznal 

v matematike súčasť ľudskej kultúry a silný nástroj pre spoločnosť. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Rozlíšenie kaţdodenného spôsobu myslenia a matematického myslenia. 

Rozvíjanie nárokov na dôkazy matematických tvrdení. 

Rozšírenie pojmu čísla s dôrazom na rádové hodnoty a s pouţitím odborného jazyka aj v prípadoch konfrontácie 

s praxou. 

Rozvíjanie algoritmického myslenia, modelovania problémov z praxe. 

Chápanie priraďovania ako pravidla, hľadanie vhodného modelu. 

Orientovanosť a rozhľadenosť v oblasti preberaných rovinných útvarov. 

Formulácia nových súvislostí, podporovanie nároku na dôkazy. 

Rozvíjanie priestorovej predstavivosti, tvorba matematických modelov pre praktické účely. 



Kritické zhodnotenie získanej informácie a jej zdroja, jej tvorivé spracovanie a praktické vyuţitie.  

 

Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní matematiky sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy na začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu 

získavania a objavovania nových poznatkov, no i pred kontrolou a pred zadávaním domácej úlohy. Pri motivácii sa 

vyuţíva skutočnosť, ţe matematické pojmy, operácie, vety a metódy vznikli pri riešení konkrétneho problému, ţe 

matematika vychádza predovšetkým zo skúseností a z potrieb riešiť reálne situácie. 

Funkciou expozičných metód je oboznámiť ţiakov s novými pojmami, vzťahmi, zákonitosťami, pracovnými postupmi 

a nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska osvojenia si nových 

poznatkov a zručností, ale i z hľadiska normatívneho, pretoţe rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ 

k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, 

na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými celkami. 

Z hľadiska zisťovania vzdelávacej a efektivity práce učiteľa či ţiaka, sú významné diagnostické metódy, ktoré 

pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi 

najbeţnejšie metódy patrí pozorovanie a písomné skúšanie - testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty,... 

Aktivita ţiaka pri vyučovaní matematiky nemá byť orientovaná len na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená 

s hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. Vyučovanie má do istej miery kopírovať objaviteľský 

postup. To si vyţaduje, pokiaľ je to moţné, aby sa učivo predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré majú ţiaci 

riešiť. Pri riešení problémov sa majú ţiaci naučiť pouţívať rôzne pramene informácií, prehľady vzorcov, tabuľky, 

encyklopédie a primeranú odbornú literatúru. Zdôrazňovanie aktivity ţiaka, jeho samostatnej práce, odporúčanie 

heuristických metód však ešte neznamená, ţe je potrebné zriecť sa metód a foriem typicky vyučovacieho charakteru. 



Ročník: Druhý 

 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Prierezová téma – environmentálna výchova 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Nepresné čísla. -pouţívať a čítať čísla zapísané vedeckým 

spôsobom, zapísať malé a veľké čísla pomocou 

mocniny čísla 10 a vykonávať s nimi počtové 

operácie, 

-vyuţiť počítanie s mocninami 10 /súčin a podiel / 

pri rádovom odhade výsledku, 

-ţe racionálne čísla majú periodický desatinný 

rozvoj, 

-zvoliť spôsob výpočtu, ktorý v danej situácii vedie 

k čo najpresnejšiemu výsledku, 

-zaokrúhľovať a počítať so zaokrúhlenými 

hodnotami vrátane odhadu absolútnej chyby súčtu 

viacerých sčítancov, resp. súčinu presného 

a pribliţného čísla. 

 

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Prierezová téma - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  finančná  gramotnosť 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Elementárna finančná matematika – jednoduché 

a zloţené úrokovanie. 

Riešenie rovníc a nerovníc (lineárne a kvadratické). 

Funkcia – lineárna a exponenciálna závislosť, 

príklady iných funkcií (kvadratická, mocninová, 

goniometrická, logaritmická). 

-počítať jednoduché úlohy na jednoduché a zloţené 

úrokovanie, 

-rozumieť princípu splácania pôţičky, 

-v jednoduchých prípadoch na základe výpočtu 

úrokovej miery porovnať výhodnosť dvoch 

pôţičiek, 

-určiť neznámu hodnotu v prípade vzťahov 

zadaných tabuľkou /špeciálne funkcií jednej 

a dvoch premenných/, 

-v jednoduchých prípadoch zvoliť vhodnú 

reprezentáciu daného vzťahu medzi veličinami, 

porozumieť tabuľkám a grafickým reprezentáciám, 

-modelovať reálne problémy a úlohy 

matematickým jazykom a interpretovať výsledky 

riešenia matematického problému do reálnej 



situácie, 

-dosadiť do vzorca, 

-napísať dané jednoduché vzťahy pomocou 

premenných , konštánt, rovností a nerovností, 

-pouţiť vhodnú metódu riešenia kvadratickej 

rovnice /úprava na štvorec, diskriminant, graficky/, 

-zostaviť kvadratickú rovnicu alebo nerovnicu 

predstavujúcu matematický model slovnej úlohy, 

vyriešiť ju, overiť a interpretovať výsledky 

s ohľadom na pôvodnú slovnú úlohu, 

-z grafu funkcie odčítať s dostatočnou presnosťou 

veľkosť funkčnej hodnoty a naopak zaznačiť 

známu veľkosť funkčnej hodnoty do grafu, 

-z grafu funkcie alebo jej hodnôt určených 

tabuľkou rozhodnúť o raste, klesaní, extrémoch 

funkcie, ohraničenosti a periodičnosti, 

-u daného grafu na intuitívnej úrovni pracovať 

s pojmom rýchlosť zmeny, 

-načrtnúť graf funkcie daných jednoduchých 

vlastností, 

-riešiť jednoduché praktické úlohy vyţadujúce 

čítanie grafu funkcie alebo jeho tvorbu, 

-na základe grafického znázornenia určiť pribliţné 

riešenie - odhadnúť riešenie, 

-zostrojiť graf kvadratickej funkcie podľa jej 

predpisu, 

-rozlíšiť lineárnu a exponenciálnu závislosť 

a uviesť typické príklady týchto závislostí, 

-vyuţiť grafy lineárnej a exponenciálnej funkcie 

pre riešenie úloh, 

-na základe grafu aj predpisu identifikovať niektoré 

ďalšie typy funkcií, 

-geometricky interpretovať riešenie rovníc alebo 

sústav rovníc 

- diskutovať o tom, ako sporenie prispieva 

k finančnej prosperite 

- charakterizovať význam poistenia pre finančnú 

istotu 

- identifikovať náklady a prínosy jednotlivých 

typov úverov 

 



3. Geometria a meranie 

Prierezová téma - Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Rezy . 

Oblé telesá ich povrch a objem. 

Myšlienka odvodenia pomocou Cavalieriho princípu.  

-pouţiť vhodnú metódu , nástroje a vzorce pri 

určovaní objemov /na papieri, v miestnosti, 

v prírode/, 

-premeniť jednotky objemu, 

-poţiť geometriu pravouhlého trojuholníka na 

výpočet veľkosti uhlov a dĺţok strán, 

-riešiť aplikované úlohy pomocou trigonometrie, 

-vypočítať objem telies pomocou daných vzorcov 

vrátane jednoduchých prípadov, keď je potrebné 

niektoré údaje dopočítať z ostatných, 

-v jednoduchých prípadoch zobraziť rez telesa 

rovinou, 

-poznať súvislosť rezu guľou so súradnicovým 

systémom, 

-riešiť jednoduché úlohy vyţadujúce priestorovú 

predstavivosť. 

 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Prierezová téma – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Organizácia súboru obsahujúceho veľký počet dát. 

Spôsoby vyhľadávania, systematické vypisovanie 

moţností, objavovanie a opis systému, algebrizácia 

systému alebo počtu moţností. Kombinatorické 

pravidlo súčtu a súčinu, kombinačné číslo, faktoriál. 

Variácie bez opakovania a s opakovaním, permutácie. 

Kombinácie bez opakovania. 

-navrhnúť v jednoduchých prípadoch organizáciu 

súboru obsahujúceho veľký počet dát, 

-pouţívať rôzne stratégie zisťovania počtu 

moţností zaloţené na vypisovaní alebo 

systematickom vypisovaní moţností alebo na 

kombinatorickom pravidle súčtu a súčinu  

 

 

Učebné zdroje 

 

Matematika pre druhý ročník gymnázií prvá časť, Kubáček, 2009 

Matematika pre druhý ročník gymnázií druhá časť, Kubáček, 2010 

Výučbový softvér Planéta vedomostí 

Internetové zdroje 
 



Ročník: Tretí 

 

1. Geometria a meranie 

Prierezová téma – environmentálna výchova 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vektorová algebra. Sústava súradníc na priamke, 

v rovine, v priestore. Operácie s vektormi. Analytická 

geometria lineárnych útvarov. Analytické vyjadrenie 

kruţnice a kruhu. Kruţnica. Vzájomná poloha 

kruţníc, kruhov a lineárnych útvarov.  

Základné rovinné geometrické útvary. Geometrické 

miesta bodov, konštrukcie. Zhodnosť a podobnosť. 

Merania a odhady.  Geometrické zobrazenia v rovine. 

- pochopenie pojmu vektor a jeho význam vo fyzike 

a v matematike, 

- vedieť vykonať oper. s vektormi  pomocou 

súradníc, určiť stred, ťaţisko, rozhodovať o 

kolineárnosti a komplanárnosti, 

- ukázať náväznosť na vyjadrenie priamok.  

- odvodiť rovnicu kruţnice so stredom v začiatku a 

polomerom r, poznať posunutý tvar a vedieť 

všeobecnú rovnicu upraviť na tento tvar 

klasifikovať vzájomnú polohu priamky a kruţnice 

analytickou metódou,  

- vedieť napísať rovnicu dotyčnice v bode kruţnice 

a pouţiť pri riešení úloh 

- jednoduchých prípadoch skonštruovať 

trojuholníky, kruţnice, útvary pomocou mnoţín 

bodov danej vlastnosti, 

- určiť, či sú dané trojuholníky podobné 

- vyuţívať vzťahy medzi podobnými trojuholníkmi 

na riešenie geometrických úloh, 

- zostrojiť obraz jednoduchého útvaru v zhodnom 

zobrazení danom dvojicami odpovedajúcich si 

bodov, 

- zobraziť útvar v osovej, stredovej súmernosti 

a otáčaní, 

- zistiť pribliţné rozmery nedostupných útvarov 

pouţitím podobnosti, 

- prehľadné zápisy základ. konštrukčných úloh 

pomocou mnoţinových a logických symbolov, 

- ovládať základné konštrukčné operácie, 

- presnosť a prehľadnosť pri konštrukciách. 

 

 

 



2. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Prierezová téma – mediálna výchova, finančná gramotnosť 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Organizácia súboru obsahujúceho veľký počet dát. 

Spôsoby vyhľadávania, systematické vypisovanie 

moţností, objavovanie a opis systému, algebrizácia 

systému alebo počtu moţností. Kombinatorické 

pravidlo súčtu a súčinu, kombinačné číslo, faktoriál. 

Variácie bez opakovania a s opakovaním, 

permutácie. Kombinácie bez opakovania. 

Štatistika – základné pojmy a vzťahy  

 

-navrhnúť v jednoduchých prípadoch organizáciu 

súboru obsahujúceho veľký počet dát, 

-pouţívať rôzne stratégie zisťovania počtu 

moţností zaloţené na vypisovaní alebo 

systematickom vypisovaní moţností alebo na 

kombinatorickom pravidle súčtu a súčinu 

- pre daný štatistický súbor určiť hodnoty 

základných štatistických parametrov,  

- spoznať myšlienku aplikácie štatistických hodnôt 

v praxi,  

- zostaviť frekvenčné tabuľky, pouţiť vhodný 

softvér pri grafickom spracovaní dát 

- problematika bohatstva a chudoby v slovných 

úlohách  

 

 

Učebné zdroje 

 

Smida, J. a kol.: Postupy a rady pre gymnázium. Bratislava: SPN, 1985. 

Hecht, T.: Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ – Stereometria., Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 

1998. 

Hecht, T.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ – Stereometria II., Bratislava: Orbis Pictus 

Istropolitana, 1999. 

Hecht, T.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ – Analytická geometria., Bratislava: Orbis Pictus 

Istropolitana, 1999. 

Šedivý, J. a kol.: Matematika pre 3. ročník gymnázia., Bratislava: SNP, 1987. 

Vejsada, F. – Talafous, F.: Zbierka úloh z matematiky. Bratislava: SNP, 1978. 

Internet - portál planéta vedomostí 
 

 



Ročník: Štvrtý 

 

1. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Prierezová téma – mediálna výchova, finančná gramotnosť 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Štatistika – základné pojmy a vzťahy. Číselné 

charakteristiky. Štatistická závislosť znakov. 

Variačný koeficient. Korelácia. Odhad 

pravdepodobnosti pomocou relatívnej početnosti. 

Testovanie štatistických hypotéz. 

 

-  pre daný štatistický súbor určiť hodnoty 

základných štatistických parametrov,  

- spoznať myšlienku aplikácie štatistických hodnôt 

v praxi, 

- zostaviť frekvenčné tabuľky, pouţiť vhodný softvér 

pri grafickom spracovaní dát 

- porovnávať hodnoty štatistického  znaku pre rôzne 

výberové súbory, 

- formulovať hypotézy a intuitívne ich hodnotiť, 

- uviesť príklady situácií, kde nie je vhodné normálne 

rozdelenie,  

- navrhnúť realizáciu prieskumu, graficky ho 

spracovať a interpretovať,  

- v jednoduchých prípadoch posúdiť, kedy výsledky 

získané z výberového súboru sú relevantné 

- pouţiť finančnú kalkulačku na stanovenie  

ţivotných nákladov  

 

2. Opakovanie učiva matematiky ISCED 3A 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Systematizácia poznatkov a vedomostí 

prostredníctvom riešenia úloh z praxe 

 

-vedieť riešiť úlohy komplexného charakteru 

 

Učebné zdroje 

Hecht, T.: Matematika pre 4. ročník gymnázií a SOŠ – Pravdepodobnosť, Štatistika, Bratislava: Orbis Pictus 

Istropolitana, 2001. 

Šedivý, J. a kol.: Matematika pre 3. ročník gymnázia., Bratislava: SNP, 1987. 

Internet - portál planéta vedomostí 



NEMECKÝ JAZYK 

 

Ročník:  

              druhý- 2 hodiny týţdenne,66 hodín ročne, 4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne 

              tretí -   2 hodiny týţdenne,66 hodín ročne, 4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne 

              štvrtý –2 hodiny týţdenne,50 hodín ročne,4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne 

 

Poznámka: údaje vyznačené kurzívou sú záväzné pre výučbu nemeckého jazyka ako 1. CJ.    

 

Kód a názov študijného odboru: 7902500 gymnázium 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom 

jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať 

a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere 

vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie 

vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol 

vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v 

oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií ţiaka.  

Predmet nemecký jazyk v študijnom odbore gymnázium svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 

školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti 

a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti 

a zručnosti. Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné 

prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov zameraných na tieto oblasti: 

 rečové zručnosti  

 jazykové funkcie 

 tematické okruhy 

 jazykové prostriedky. 

 

Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:  

 

o porozumieť ( počúvať, čítať),  

o hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a  

o písať.  

 

Ţiak vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií. 

Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych 

oblastí. Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna 

komunikácia. Sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme 

kaţdodenných situácií a dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie a počúvanie 



a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného záujmu. Pri 

tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 

vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať 

a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. V tomto 

predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie. 

 

V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách 

cudzieho jazyka, ale i  prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi 

osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, ţe 

bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umoţňuje, aby sa na 

základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať.  

V druhom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať 

kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť 

a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý  prístup  k osvojeniu si 

cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do 

akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.  

      Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 

bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne 

metódy a prostriedky hodnotenia.  

     Výučba bude prebiehať v  beţnej triede. 

 
Rozvíjajúce ciele 

Vyučovanie nemeckého jazyka musí zodpovedať spoločenským poţiadavkám, t.j.  vychovať ţiakov 

schopných aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného ţivota. 

Jazykové vyučovanie vytvára a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesionálnu spôsobilosť 

dorozumieť sa a konať najmä v medzinárodných súvislostiach a slúţi tým rozvoju osobnosti. Tento základný 

cieľ zaväzuje, aby sa pri vyučovaní nemeckého jazyka volil obsah a metódy, ktoré prihliadajú na odlišné 

záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa ţiakov. 

Vyučovanie nemeckého jazyka má tak podstatný význam aj pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej 

schopnosti: Prostredníctvom neho spoznávajú ţiaci podmienky ţivota, hodnoty a spôsoby konania ľudí v  

nemecky hovoriacich krajinách. Konfrontácia s cudzím vedie k lepšiemu poznaniu vlastnej  krajiny a 

kultúry. 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania preto nie je len čisto formálne zvládnutie jazykového systému, ale 

schopnosť pouţívať jazyk v autentických súvislostiach. Táto sa má získať prostredníctvom komunikatívneho 

vyučovania. 

Vyučovanie nemeckého jazyka podporuje u ţiakov aj samostatnosť v učení a kritické myslenie.Dôleţitú 

funkciu má pri tom autonómne učenie a v súvislosti s tým individuálne stratégie učenia sa ţiakov. 

Ţiak je stredobodom vyučovacieho procesu. Výber tém, druhov textov a sociálnych foriem sa orientuje na 

záujmy a potreby ţiakov primerané ich veku, ako aj na ich výkonnostnú úroveň. Vyučovanie zohľadňuje 

skutočnosť, ţe ide o nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk a ţiaci vyuţívajú získané skúsenosti pri učení sa 

prvého cudzieho jazyka,  spravidla anglického jazyka.  



Vyučovanie vedie ţiakov prostredníctvom zodpovedajúcich aktivít, sociálnych foriem (práca vo dvojici, 

skupinová práca a. i.) a cvičení k rastúcej samostatnosti v získavaní jazykových vedomostí,pričom sa 

zvyšuje aj význam pouţívania moderných komunikačných prostriedkov. 

Prostredníctvom veľkého počtu rôznych autentických  textov na vyučovaní sa učia ţiaci v závislosti od 

situácie a partnera adekvátne jazykovo a sociálne komunikovať. Učebné aktivity a cvičenia sú zmysluplné 

len vtedy, ak podporujú komunikáciu. 

Konkrétne komunikačné situácie je potrebné zmysluplne spájať so spracovaním tém. Informácie o ţivote v 

nemecky hovoriacich krajinách majú slúţiť podpore interkultúrneho chápania ako aj zobrazeniu vlastného v 

 kontraste s cudzím a nesmú viesť k hromadeniu izolovaných informácií. 

Hlavným cieľom  vyučovania cudzích jazykov je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie tohto cieľa 

je potrebné vyvarovať sa opráv takých jazykových chýb, ktoré by zniţovali ochotu ţiakov komunikovať; 

v oveľa väčšej miere je treba chyby spracovávať konštruktívnymi metódami.  

Vyučovací proces má zodpovedať potrebám a učebným stratégiám ţiakov a pozostávať preto z vyváţeného 

vzťahu medzi fázami opakovania a uvádzania nového učiva. 

 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie vyššie spomínaných 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

o vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

o opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

o rozoznávať, pochopiť a efektívne pouţívať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho 

jazyka,  

o aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,  

o dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom, systematizovať ich a 

vyuţívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny ţivot,  

o kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,  

o pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

o identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými 

reáliami vlastnej krajiny,  

o rozoznať základné normy správania sa a beţné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí 

cudzím jazykom,  

o pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,  

o byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

o rozvíjať prácu v kolektíve, v druţnej a priateľskej atmosfére, 

o osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

o hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

o kritické myslenie; nachádzať, analyzovať a vyberať informácie vyuţívaním interdisciplinárnych 

znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie informovaných rozhodnutí 

zaloţených na dôkazoch;  

o kreatívne myslenie; nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese riešenia 

problémov;  

o schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr;  

o schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  

 



Spôsobilosti vyuţívať informačné technológie 

o získavať informácie v priebehu vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 

v danom okamihu k dispozícii, 

o zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

o sociálne a spoločenské myslenie; analyzovať fakty a problémy a vyberať si v súvislosti s potrebami 

iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s 

inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných;  

o myslenie orientované na budúcnosť; vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na 

skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť, formulovať a prezentovať svoje postoje 

v priebehu ich chemického vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 

v danom okamihu k dispozícii, 
o preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť 

za ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku, 

o  viesť k tolerancii a úcte k národom ţijúcim v multikultúrnej spoločnosti 

 

Témy 

Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna 

komunikácia. Z toho vyplýva, ţe sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť 

vo forme kaţdodenných situácií a všedných dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie 

a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného 

záujmu. Cieľom tejto tematickej prípravy je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory  s nemecky 

hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa viac menej kaţdodenne hovorí. S tým sa spája v receptívnej 

oblasti schopnosť porozumieť aspoň v podstatných rysoch obsah mediálnych produktov v rámci 

preberaných tém. Tematicky orientované vyučovanie dáva ţiakovi okrem toho moţnosť konfrontácie 

s vlastnými záţitkami a skúsenosťami a sociálno-kultúrnym zázemím svojej krajiny a nemecky hovoriacich 

krajín. 

 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Rozhovor, diskusia, samostatná práca 

Riešenie situačných úloh – dialógy, monológy 

Práca s literatúrou 

Vypracovanie referátov 

 



Ročník: Druhý – prvý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok : Gesundheit- Zdravie , Krankheit- Choroba 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Privlastňovacie zámená –doplnenie 

Slovenské privl. zámeno svoj 

Časti ľudského tela 

Ochorenia.čo ti je? U lekára 

Ordinačné hodiny. 

Práca s textom- poruchy spánku 

Perfektum pravidelných slovies 

Poradie slov vo vete 

Ďalšie spôsobové slovesá 

Rekonštrukcia udalosti- práca s neznámym 

textom 

Rozprávanie- píšeme príbeh, ktorý sa odohral 

v minulosti 

Opis obrázkov – nehoda pri lyţovaní 

Gramatické cvičenia 

Posluchové cvičenia k téme 

Choroby a zdravie 

Civilizačné ochorenia 

Čo máme robiť pre svoje zdravie 

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia 

Ovládať správne tvary privl.zámen 

Vedieť rozdiel medzi privl.zámenom svoj 

v slov.a nem.jazyku.Osvojiť si novú lexiku 

Vedieť pomenovať príznaky choroby 

Vedieť komunikovať u lekára 

Osvojiť si prácu s neznámym textom 

Ovládať tvary perfekta neprav.slovies 

Vedieť správne aplikovať pravidlá 

slovosledu. Osvojiť si tvary modálnych 

slovies. Vedieť čítať s porozumením 

neznámy 

text. 

Vedieť aplikovať poznatky z gramatiky 

 

Vedieť opísať obrázok 

Preukázať osvojené znalosti z prebratej 

gramatiky. 

Vedieť pomenovať beţné a civilizačné 

choroby, rozprávať o ochrane zdravia, 

 svojom zdravotnom stave, komunikovať u 

lekára 
 

   2.tematický celok  :Alltag –Všedný deň 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca s koláţou-opis obrázka 

Posluchové cvičenia-Pondelkové ráno 

Nácvik dialógov- Čo si robil cez víkend? 

Perfektum slovies s odlúčiteľnou predponou 

Préteritum slovies„ haben“ a „sein“ 

Pracovný deň 

Predloţky  in a nach s 3. alebo so 4.pádom 

Osobné zámená v akuzatíve 

Práca s textom- Čo sa vlastne stalo? 

Čítanie s porozumením 

Krátky vlastný príbeh z minulosti- rozpráv. 

Komunikatívne cvičenia 

Aktívne vyuţívanie voľného času 

Vedieť opísať obrázok pomocou novej lexiky 

Rozumieť vypočutý text 

Prejaviť schopnosti v rečových situáciách 

Ovládať slovosled vo vete pri slovesách s odlúč. 

predponou.Správne pouţívať tvary pomoc.slovies 

v préterite 

Vedieť popísať rôzne činnosti počas dňa 

Správne pouţívať tvary podst.mien po predloţke 

in a nach. 

Vedieť pracovať s neznámym textom. 

Čítať s porozumením. 

Aplikovať získané poznatky z gramatiky 

Prejaviť rečové zručnosti v komunikácii 

 



Naša škola, voľnočasové aktivity 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

3.tematický celok :  Orientierung in der Stadt - Orientácia v meste 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Koláţ- sluţby v meste 

Predloţky s datívom a akuzatívom 

Nad mapou mesta 

Kde sú ľudia a kam idú? 

Posluchové cvičenia 

Slovesá stellen/stehen/legen/liegen 

Komunikatívne úlohy-orientácia v meste 

Sloveso lassen 

Okruţná cesta Berlínom-posluch 

Práca s textom-všetky cesty do Berlína 

Berlin –práca s textom 

Krajina,ktorej jazyk sa učím – NSR 

Berlin 

Turisticky zaujímavé mestá a miesta 

Reálie- školstvo,stravovanie... 

Významné osobnosti  

Komunikatívne cvičenia 

Práca na projekte 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Osvojiť si novú lexiku a aplikovať ju 

Správne pouţívať tvary členov po predloţ. 

Vedieť sa orientovať v meste 

Správne aplikovať získané vedomosti z gram. 

Chápať rozdiely v pouţítí daných slovies 

Vedieť komunikovať pri podávaní informácií 

Správne pouţívať sloveso lassen 

Rozumieť text na počúvanie 

Vedieť pracovať samostatne s neznámym textom 

Ovládať reálie o NSR,vedieť vzmenovať 

pamiatky v Berline a iných mestách 

Vedieť pracovať v skupine na projekte 

Ovládať rozdiely v stravovaní u nás a v NSR 

Vedieť vymenovať významné osobnosti a ich 

prínos pre ľudstvo 

Vedieť prezentovať zadané úlohy na PC 

 

4.tematický celok : Geschenke - Darčeky 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca so vstupnou koláţou k téme 

Ţelania.Čo by ste chceli mať? 

Osvojiť si novú lexiku pomocou obraz.mat. 

Vedieť vyjadriť ţelania  



3.pád podst.mien,členov,zápor.zámena kein... 

Kupujeme darčeky k narodeninám 

Posluchové cvičenia –pozvanie na oslavy 

Píšeme pozvánku na oslavy 

Poradie vetných členov po predmete v 3.a4. páde 

Stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

Práca s odbor.textom 

Video- Phone 

Práca s textom: Teraz som šťastnejší 

Reálie 

Gramatické cvičenia 

Komunikatívne cvičenia 

Zvyky a obyčaje na Slovensku 

Oslava narodenín, rodinné sviatky 

Obchodná sieť 

Multimédiá 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

Ovládať 3.pád určených slov. druhov 

Vedieť komunikovať v obchode 

Rozumieť počutému textu 

Rozvíjať písomný prejav 

Ovládať správny slovosled 

Vedieť stupňovať príd.meno a príslovku 

Naučiť sa pracovať so slovníkom  

Vedieť popísať funkcie nových médií 

Vedieť čítať a porozumieť neznámy text 

Osvojiť si poznatky o zvykoch v Nemecku 

Vedieť aplikovať získané vedomosti z gramatiky. 

Rozvíjať komunikatívne zručnosti 

Vedieť gratulovať, zostaviť menu, rozprávať 

o zvykoch pri oslavách u nás. 

Vedieť nakupovať v rôznych obchodoch 

Vedieť popísať funkcie PC, Handy... 

Vedieť vyuţívať rôzne moţnosti spôsobov 

nákupu (katalóg, splátkový kalendár, nákup cez 

internet) 

 

5.tematický celok :  Deutsche Sprache und deutsche Kultur – Nemecký jazyk a kultúra 

 

Obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca s koláţou  -symboly 

Čo poznáte z nem.hovoriacich krajín? 

Radové číslovky,dátum 

Predloţky s časovými údajmi 

Quiz o osobnostiach nem.literatúry 

Práca s textom: nem.hovoriace krajiny 

2.pád podstat.mien,členov a privl.zámen 

Názvy krajín 

Znaky a významné pamiatky –práca s textom 

Posluchové cvičenia- nemčina v rôznych nem. 

hovoriacich krajinách 

Vyuţiť poznatky o reáliách  

Vedieť popísať význam symbolov 

Osvojiť si správne tvary rad.čísloviek 

Správne pouţívať predloţky s časovými 

údajmi.Určiť v kvíze správne nem.spisov. 

Vedieť čítať s porozumením nem.text 

Osvojiť si 2.pád 

Pouţívať správne názvy krajín v nemčine 

Vedieť pracovať s textom  

Rozumieť vypočutý text, osvojiť si rozdiely 

v nemčine 



„Srdce Európy“- Bodensee 

Predloţky so 4.pádom 

Opytovacie zámeno welcher 

Vyjadrenie miery 

Dovolenka v nem. hovoriacich krajinách 

Kde sa hovorí nemecky? 

Rakúsko- Viedeň 

Švajčiarsko 

Turisticky atraktívne mestá a miesta v nem. 

hovoriacich krajinách 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova  

Vedieť pracovať s mapou 

Správne pouţívať predloţky so 4.pádom 

a zámeno welcher 

Vedieť vyjadriť miery 

Vedieť vyjadriť pomocou textu a symbolov svoje 

ţelania 

 

 Osvojiť si reálie z nemecky hovoriacich krajín 

 

 

 

 



Ročník: Tretí – prvý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok: Aussehen und Persönlichkeit – Výzor a osobnosť 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Výzor a osobnosť človeka 

Porovnávanie –als,wie 

Skloňovanie prídavných mien po člene určitom 

a neurčitom 

Spodstatnené prídavné mená. 

Opytovacie zámeno „was fúr ein“ 

Rodinné fotografie- opis osoby 

Posluchové cvičenia 

Módne trendy v obliekaní 

Komunikatívne cvičenia 

Práca s textom .Ste tolerantný? 

Nezamestnaný pre svoj výzor- práca s textom 

Diskusia na tému- výzor a osobnosť 

Gramatické cvičenia 

Korešpondencia– osobný list 

Odievanie a móda 

Módne trendy 

Obliekanie na rôzne príleţitosti 

Módne doplnky 

Opis osoby 

Charakteristika 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Nácvik lexiky podľa obrázkov 

Vedieť opísať osobu a porovnať s inou 

Osvojiť si pravidlá skl. príd.mienpo člene 

určitom a neurčitom 

Správne pouţívať spodst. príd.mená 

Vedieť rozdiel medzi „was fúr ein“ a 

„welcher“.Opis blízkej osoby 

Rozumieť počutému textu 

Osvojiť si lexiku k téme –oblečenie 

Prejaviť komunikatívne zručnosti 

Vedieť pracovať s neznámym textom 

pomocou slovníka. 

Vedieť v diskusii argumentovať za a proti 

Správne aplikovať osvojene gram.vedomosti 

Vedieť napísať osobný list 

Vedieť popísať oblečenie módne trendy 

Ja a móda – rozprávanie 

Vedieť komunikovať na tému 

Osvojiť si novú lexiku 

Vedieť popísať osobu / môj priateľ,ka/ 

Vedieť napísať charakteristiku osoby 

 

 

 

2.tematický celok : Schule, Ausbildung,Beruf – Škola, vzdelávanie, povolanie 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Vstupná koláţ .Osvojenie novej lexiky Osvojiť si lexiku k téme 



Práca s textom : Das will ich werden 

Vedľajšie vety  

Préteritum modálnych slovies 

Páca s textom: Ste spokojný so svojim 

povolaním? 

Školský systém v NSR 

Školský systém u nás 

Poradie slov v prir. a podr. súvetí 

Posluchové cvičenia k téme 

Ponuka práce  

Píšeme ţivotopis 

Moje budúce povolanie. 

Gramatické cvičenia 

Ţiadosť do zamestnania –úradný list 

Zamestnanie typy,fyzická a duševná práca 

Voľba povolania,motivácia 

Príjímací pohovor do zamestnania 

Pracovný a voľný čas 

Nezamestnanosť,trh práce 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Čítať s porozumením 

Ovládať „weil „ a slovosled po spojke 

Osvojiť si tvary mod.slovie v préterite 

Čítať s porozumením 

 

Osvojiť si poznatky o škol. systéme v NSR 

Vedieť porozprávať o systéme vzdelávania 

u nás.Osvojiť si slovosled v súvetí. 

Rozumieť vypočutý text 

Čítať s porozumením inzeráty 

Vedieť napísať štrukturovaný ţivotopis 

Vedieť  vyjadriť svoje predstavy o budúcom 

povolaní.Utvrdiť si poznatky z gramatiky. 

Vedieť napísať úradný list 

Vedieť komunikovať k témam 

Rozprávať o svojich predstavách 

Viesť rozhovor  

Vedieť popísať práva a povinnosti zamestnanca 

 

 

3.tematický celok : Unterhaltung -Zábava 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Vstupná koláţ k téme 

Televízny program  

Charakteristika jednotl. programov 

Predloţkové väzby 

Bezpredloţkové väzby so 4.pádom 

Zámenné príslovky 

Práca s neznámym textom 

Posluchové cvičenia k téme 

Konjunktív préterita 

Osvojiť si lexiku k téme 

Oboznámiť sa s typmi programov  

Vedieť charakterizovať jednotl programy 

Osvojiť si predloţkové väzby 

Správne pouţívať bezpredloţkové väzby 

Vedieť správne pouţiť zámenné príslovky 

Porozumieť neznámy text 

Porozumieť vypočutý rozhovor 

Ovládať tvorenie podm.spôsobu 



Konjunktív s „wúrde“ 

Diskusia v skupine k téme : Pouliční umelci 

Moje obľúbené televízne a kultúrne programy 

Masmédiá 

Typy masovokomunikačných prostriedkov 

Tlač 

Rozhlas,televízia 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Ovládať podm. spôsob s „wúrde“ 

Vedieť vyjadriť názor,dôvodiť,argumenovať 

Rozprávať k téme 

 

Vedieť vymenovať typy médií,komunikovať 

k téme 

Ovládať funkcie počítača,mobilu 

Vedieť rozprávať o svojich obľúbených 

programoch 

 

4. tematický celok: Industrie, Arbeit, Wirtschaft – Priemysel,práca,hospodárstvo 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Nácvik novej odbornej lexiky 

Skloňovanie stupňovaných prídavných mien 

Porovnávacie vety 

Tvorenie trpného rodu 

Posluchové cvičenia 

Porovnávame autá 

V autodielni –servise 

Komunikatívne cvičenia k téme 

Trpný rod 

Poradie vetných členov s trpným rodom 

Práca s obrazovým materiálom k téme 

Práca s textom –Práca na smeny 

Neurčité číslovky 

Reálie- automobilový priemysel v NSR 

Gramatické cvičenia 

Reálie -priemysel v NSR 

Trh práce, úrady práce, nezamestnanosť 

Prierezová téma: Osobnostný a soc. rozvoj 

finančná gramotnosť 

Osvojiť si novú odbornú lexiku 

Ovládať skloňovanie stupňovaných prídavných 

mien 

Vedieť utvoriť trpný rod 

Rozumieť počutému textu 

Aplikovať poznatky o porovnávaní 

Rozumieť hovorenému textu 

Vedieť komunikovať v rečovej situácii 

Osvojiť si gramatiku- trpný rod 

Správne pouţívať trpný rod vo vete 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Vedieť čítať neznámy odborný text 

Vedieť pouţívať neurčité číslovky 

Osvojiť si reálie k téme 

Vedieť správne aplikovať poznatky z gram. 

Osvojiť si reálie   

Osvojiť si pojmy výplatná páska, pokladničný 

blok, práca na smeny, pracovná zmluva. Naučiť 

sa vyčleňovať peniaze na domácnosť. 



 

5.tematický celok : Familie und personliche Beziehungen -Rodina a osobné vzťahy 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Práca s koláţou 

Infinitív s zu a bez zu 

Poradie vetných členov vo vete s inf. s zu 

Vedľajšie vety s inf. s zu 

Vedľajšie vety so spojkou dass 

Posluchové cvičenia 

Práca s textom“ Tak je to u nás kaţdý večer 

Rodina v Nemecku predtým a teraz 

Bezspojkové vety 

Tvary préterita slabých,silných a zmiešaných 

slovies 

Préteritum trpného rodu 

Časové vety so spojkou als alebo wenn. 

Práca s textom : Päť generácií na pohovke 

Starí rodičia - ich miesto v mojom ţivote 

Moje detstvo- rozprávanie 

Gramatické cvičenia 

Pripomíname si našich predkov 

Rodina- rodostrom 

Rituály a oslavy v rodine,zvyky a tradície 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Osobnostný a soc. rozvoj 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Správne pouţívať inf. s zu a bez zu 

Vedieť slovosled vo vete s inf. s zu 

Správne pouţívať ininitív s zu vo vedľ.vete 

Osvojiť si slovosled po spojke dass 

Rozumieť hovorený text 

Vedieť čítať s porozumením 

Osvojiť si reálie 

Ovládať slovosled v bezspojkovej vete 

Doplniť si vedomosti z gramatiky 

tvorenia préterita 

Osvojiť si pravidlá préterita trpného rodu 

Vedieť pouţívať časové vety so spojkami 

Vedieť čítať s porozumením text 

Vedieť rozprávať k téme 

Aplikovať poznatky z gramatiky 

Utvrdiť si vedomosti z gramatiky 

V rámci výuky aplikovať prierezové témy 

Z multikultúrnej výchovy 

 

 



Ročník: Štvrtý -prvý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok: Príroda a ţivotné prostredie 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: mesto,krajina,počasie,klíma 

Časové údaje 

Neosobné zámeno es 

Popisujeme krajinu 

Opis krajiny,kde ţijem 

Klíma u nás 

Práca na projekte: propagácia regiónu 

Spiša  

Prezentácia projektu  

Práca s textom .Odpad robí problémy 

Človek a príroda/ročné obdobia,počasie 

Fauna a flóra 

Stav ţivot. prostredia a jeho ochrana 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Osvojiť si novú lexiku k téme 

Správne určiť a pomenovať časové údaje 

Vedieť pouţívať neosobné zámeno es 

Pomocou osvojenej lexiky vedieť popísať krajinu 

kde ţijem a jej klímu 

Spropagovať prírodné krásy rodného kraja 

Prezentovať vlastné práce 

Vedieť formulovať problémy k ţivotnému 

prostrediu 

Rozvíjať komunikáciu na tému –ţivotné 

prostredie 

Vzácne druhy rastlín,ochrana zvierat,hnutie 

Greenpace 

Vedieť sformulovať postoje k ochrane ţivot. 

prostredia 

 

 

2.tematický celok: Nemci v cudzine…. 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika:poistenie,doklady,doprava 

Plánujeme cestu 

Posluchové cvičenia 

Gr.:infinitív+lassen 

Práca v zahraničí –reportáţ 

Účelové vety. 

Nepriama otázka 

Gramatické cvičenia. 

Cestujeme.Príprava na cestu,cieľ 

Osvojiť si lexiku k téme:príprava na 

dovolenku,práca v zahraničí,vysťahovalci 

Rozumieť počutý text 

Precvičiť pouţitie slovesa lassen 

Čítanie s porozumením 

Osvojiť si štruktúru účelovej vety so spojkou 

damit.um...zu,zum+sp. Inf. 

Osvojiť si nepriamu otázku so spojkou ob. 

Vedieť komunikovať k daným témam. 

Rozvíjať rečové zručnosti 



cestovania.Dopravné prostriedky. 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

Naučiť sa finančne naplánovať cestu do 

zahraničia (poistenie, doklady, zmeniť peniaze, 

doprava, nocľah, internetbanking) 

 

3.tematický celok: Zprávy a politika 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika k téme:správy v médiách, 

Politické strany, zjednotenie Nemecka 

Predloţkové väzby slovies 

Slabé skloňovanie podst.mien 

Časové vety. 

Čítanie s porozumením. 

Úlohy z pracov.zošita 

NSR –krajina,ktorej jazyk sa učím. 

Geogr. údaje,polit.systém. 

Berlín  a iné mestá . 

Priemysel a turisticky zaujímavé miesta. 

Zvyky a tradície v NSR. 

Prierez. téma: Multikultúrna výchova 

Doplniť a upevniť predl.väzby sloves 

 

Osvojiť si slabé skl. podst.mien 

Osvojiť si časové vety so spojkami 

Čítanie s porozumením 

Vedieť aplikovať získané poznatky z gram. 

 

 

Osvojiť si vedomosti o krajine,ktorej jazyk sa 

učím. 

Poznať zvyky a tradície danej krajiny. 

 

 

 

4.tematický celok: Starí ľudia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: staršia generácia, ,medzigeneračné 

vzťahy,domovy dôchodcov,starostlivosť 

o starších v spoločnosti a v rodinnom kruhu 

Zvratné slovesá,väzby slovies. 

Práca s textom. Mladí a starí pod jednou strechou. 

Počúvanie s porozumením. 

Rozprávanie. Ţivotný príbeh starých rodičov. 

Korešpondenčné cvičenia. 

Práca s textom: Zlatá svadba 

Prierezová téma: Osobnostný a soc. rozvoj 

Osvojiť si nové lexikálne jednotky k téme. 

Formovať morálne hodnoty , sociálne cítenie 

a postoje 

Precvičiť vedomosti z gram. 

Rozumieť neznámy text –práca so slovníkom 

Počúvať s porozumením 

Precvičiť produktívne kom.zručnosti 

Vedieť napísať blahoţelanie.... 

Čítanie s porozumenímVedieť aplikovať získané 

poznatky 



5.tematický celok: Ćítanie kníh, práca s literárnymi ukáţkami 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: staršia generácia, ,medzigeneračné 

vzťahy,domovy dôchodcov,starostlivosť 

o starších v spoločnosti a v rodinnom kruhu 

Zvratné slovesá,väzby slovies. 

Práca s textom. Mladí a starí pod jednou strechou. 

Počúvanie s porozumením. 

Rozprávanie. Ţivotný príbeh starých rodičov. 

Korešpondenčné cvičenia. 

Práca s textom: Zlatá svatba 

Úlohy z pracovného zošita. 

Človek a spoločnosť. 

Morálka a spoločenská etiketa. 

Normy a ich porušovanie 

Prierezová téma: Osobnostný a soc. rozvoj 

Osvojiť si nové lexikálne jednotky k téme. 

Formovať morálne hodnoty , sociálne cítenie 

a postoje 

 

 

Precvičiť vedomosti z gram. 

Rozumieť neznámy text –práca so slovníkom 

Počúvať s porozumením 

Precvičiť produktívne kom.zručnosti 

 

Vedieť napísať blahoţelanie.... 

Čítanie s porozumením 

Vedieť aplikovať získané poznatky 

 

 

Učebné zdroje: 

Themen aktuell 1,2 Hueber Verlag 

Cvičebnica nemeckého jazyka,Didaktis 

Z.Hanisová,M,Richter –Alltag in der Sprache 

Hana Jusková –Wir wiederholen fúrs Abitur 

Viera Hoppnerová –Deutsch im Gespräch 

Alexandra Olejárová –Nová maturita z nemčiny 

Infoa,Nemčina- Otázky a odpovede 

JA! Nemčina - cvičebnica ext.časť maturity,Slávka Porubská – Katarína Psicová 

Didaktis 2005 - Zmaturuj z nemeckého jazyk 

Slovníky prekladové,konverzačné príručky,mapy obrazový materiál 



Ročník: Druhý– druhý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok : Gesundheit- Zdravie, - Choroba 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Privlastňovacie zámená –doplnenie 

Slovenské privl. zámeno svoj 

Časti ľudského tela 

Ochorenia.čo ti je? U lekára 

Ordinačné hodiny. 

Práca s textom- poruchy spánku 

Perfektum pravidelných slovies 

Poradie slov vo vete 

Ďalšie spôsobové slovesá 

Rekonštrukcia udalosti- práca s neznámym 

textom 

Rozprávanie- píšeme príbeh,ktorý sa odohral 

v minulosti 

Opis obrázkov –  nehoda pri lyţovaní 

Gramatické cvičenia 

Posluchové cvičenia k téme 

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia 

Ovládať správne tvary privl.zámen 

Vedieť rozdiel medzi privl.zámenom svoj 

v slov.a nem.jazyku.Osvojiť si novú lexiku 

Vedieť pomenovať príznaky choroby 

Vedieť komunikovať u lekára 

Osvojiť si prácu s neznámym textom 

Ovládať tvary perfekta neprav.slovies 

Vedieť správne aplikovať pravidlá 

slovosledu.Osvojiť si tvary modálnych 

slovies.Vedieť čítať s porozumením neznámy 

text. 

Vedieť aplikovať poznatky z gramatiky 

 

Vedieť opísať obrázok 

Preukázať osvojené znalosti z prebratej 

gramatiky. 

 

 

2. tematický celok : Alltag – Všedný deň 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca s koláţou-opis obrázka 

Posluchové cvičenia-Pondelkové ráno 

Nácvik dialógov- Čo si robil cez víkend? 

Perfektum slovies s odlúčiteľnou predponou 

Préteritum slovies„ haben“ a „sein“ 

Pracovný deň 

Predloţky  in a nach s 3. alebo so 4.pádom 

Osobné zámená v akuzatíve 

Vedieť opísať obrázok pomocou novej lexiky 

Rozumieť vypočutý text 

Prejaviť schopnosti v rečových situáciách 

Ovládať slovosled vo vete pri slovesách s odlúč. 

predponou.Správne pouţívať tvary pomoc.slovies 

v préterite 

Vedieť popísať rôzne činnosti počas dňa 

Správne pouţívať tvary podst.mien po predloţke 

in a nach. 



Práca s textom- Čo sa vlastne stalo? 

Čítanie s porozumením 

Krátky vlastný príbeh z minulosti- rozprávanie 

Komunikatívne cvičenia 

Prierezová téma:  Osobnostný a sociálny rozvoj 

Vedieť pracovať s neznámym textom. 

Čítať s porozumením. 

Aplikovať získané poznatky z gramatiky 

 

Prejaviť rečové zručnosti v komunikácii. 

 

3. tematický celok:   Orientierung in der Stadt – Orientácia v meste 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Koláţ- sluţby v meste 

Predloţky s datívom a akuzatívom 

Nad mapou mesta 

Kde sú ľudia a kam idú? 

Posluchové cvičenia 

Slovesá stellen/stehen/legen/liegen 

Komunikatívne úlohy-orientácia v meste 

Sloveso lassen 

Okruţná cesta Berlínom-posluch 

Práca s textom-všetky cesty do Berlína 

Berlin –práca s textom 

Prechádzka po našom meste ,pamiatky... 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Osvojiť si novú lexiku a aplikovať ju 

Správne pouţívať tvary členov po predloţ. 

Vedieť sa orientovať v meste 

Správne aplikovať získané vedomosti z gram. 

Chápať rozdiely v pouţítí daných slovies 

Vedieť komunikovať pri podávaní informácií 

Správne pouţívať sloveso lassen 

Rozumieť text na počúvanie 

Vedieť pracovať samostatne s neznámym textom 

 

 

 

4. tematický celok: . Geschenke – Darčeky 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca so vstupnou koláţou k téme 

Ţelania.Čo by ste chceli mať? 

3.pád podst.mien,členov,zápor.zámena kein... 

Kupujeme darčeky k narodeninám 

Posluchové cvičenia –pozvanie na oslavy 

Píšeme pozvánku na oslavy 

Poradie vetných členov po predmete v 3.a4. páde 

Osvojiť si novú lexiku pomocou obraz.mat. 

Vedieť vyjadriť ţelania  

Ovládať 3.pád určených slov. druhov 

Vedieť komunikovať v obchode 

Rozumieť počutému textu 

Rozvíjať písomný prejav 

Ovládať správny slovosled 



Stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

Práca s odbor.textom 

Video- Phone 

Práca s textom: Teraz som šťastnejší 

Reálie 

Gramatické cvičenia 

Komunikatívne cvičenia 

Zvyky a tradície na oslavách na Slovensku 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

 

Vedieť stupňovať príd.meno a príslovku 

Naučiť sa pracovať so slovníkom  

Vedieť popísať funkcie nových médií 

Vedieť čítať a porozumieť neznámy text 

Osvijiť si poznatky o zvykoch v Nemecku 

Vedieť aplikovať získané vedomosti 

z gramatiky.Rozvíjať komunikatívne zručnosti 

Vedieť vyuţívať rôzne moţnosti spôsobov 

nákupu (katalóg, splátkový kalendár, nákup cez 

internet) 

 

5.tematický celok :  Deutsche Sprache und deutsche Kultur 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca s koláţou  -symboly 

Čo poznáte z nem.hovoriacich krajín? 

Radové číslovky,dátum 

Predloţky s časovými údajmi 

Quiz o osobnostiach nem.literatúry 

Práca s textom: nem.hovoriace krajiny 

2.pád podstat.mien,členov a privl.zámen 

Názvy krajín 

Znaky a významné pamiatky –práca s textom 

Posluchové cvičenia- nemčina v rôznych nem. 

hovoriacich krajinách 

„Srdce Európy“- Bodensee 

Predloţky so 4.pádom 

Opytovacie zámeno welcher 

Vyjadrenie miery 

Dovolenka v nem.hovoriacich krajinách 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Vyuţiť poznatky o reáliách  

Vedieť popísať význam symbolov 

Osvojiť si správne tvary rad.čísloviek 

Správne pouţívať predloţky s časovými 

údajmi.Určiť v kvíze správne nem.spisov. 

Vedieť čítať s porozumením nem.text 

Osvojiť si 2.pád 

Pouţívať správne názvy krajín v nemčine 

Vedieť pracovať s textom  

Rozumieť vypočutý text, osvojiť si rozdiely 

v nemčine 

Vedieť pracovať s mapou 

Správne pouţívať predloţky so 4.pádom 

a zámeno welcher 

Vedieť vyjadriť miery 

Vedieť vyjadriť pomocou textu a symbolov svoje 

ţelania 

 

 



 

Ročník: Tretí - druhý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok : Aussehen und Personlichkeit - Výzor a osobnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Výzor a osobnosť človeka 

Porovnávanie –als,wie 

Skloňovanie prídavných mien po člene určitom 

a neurčitom 

Spodstatnené prídavné mená. 

Opytovacie zámeno „was fúr ein“ 

Rodinné fotografie- opis osoby 

Posluchové cvičenia 

Módne trendy v obliekaní 

Komunikatívne cvičenia 

Práca s textom .Ste tolerantný? 

Nezamestnaný pre svoj výzor- práca s textom 

Diskusia na tému- výzor a osobnosť 

Gramatické cvičenia 

Korešpondencia– osobný list 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Nácvik lexiky podľa obrázkov 

Vedieť opísať osobu a porovnať s inou 

Osvojiť si pravidlá skl. príd.mienpo člene 

určitom a neurčitom 

Správne pouţívať spodst. príd.mená 

Vedieť rozdiel medzi „was fúr ein“ a 

„welcher“.Opis blízkej osoby 

Rozumieť počutému textu 

Osvojiť si lexiku k téme –oblečenie 

Prejaviť komunikatívne zručnosti 

Vedieť pracovať s neznámym textom 

pomocou slovníka. 

Vedieť v diskusii argumentovať za a proti 

Správne aplikovať osvojene gram.vedomosti 

Vedieť napísať osobný list 

 

 

2.tematický celok : Schule,Ausbildung,Beruf – Škola, v zdelávanie, povolanie 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Vstupná koláţ .Osvojenie novej lexiky 

Práca s textom : Das will ich werden 

Vedľajšie vety  

Préteritum modálnych slovies 

Páca s textom: Ste spokojný so svojim 

povolaním? 

Školský systém v NSR 

Školský systém u nás 

Osvojiť si lexiku k téme 

Čítať s porozumením 

Ovládať „weil „ a slovosled po spojke 

Osvojiť si tvary mod.slovie v préterite 

Čítať s porozumením 

 

Osvojiť si poznatky o škol. systéme v NSR 

Vedieť porozprávať o systéme vzdelávania 



Poradie slov v prir. a podr. súvetí 

Posluchové cvičenia k téme 

Ponuka práce  

Píšeme ţivotopis 

Moje budúce povolanie. 

Gramatické cvičenia 

Ţiadosť do zamestnania –úradný list 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

u nás.Osvojiť si slovosled v súvetí. 

Rozumieť vypočutý text 

Čítať s porozumením inzeráty 

Vedieť napísať štrukturovaný ţivotopis 

Vedieť  vyjadriť svoje predstavy o budúcom 

povolaní.Utvrdiť si poznatky z gramatiky. 

Vedieť napísať úradný list 

 

3.tematický okruh: Unterhaltung - Zábava 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vstupná koláţ k téme 

Televízny program  

Charakteristika jednotl. programov 

Predloţkové väzby 

Bezpredloţkové väzby so 4.pádom 

Zámenné príslovky 

Práca s neznámym textom 

Posluchové cvičenia k téme 

Konjunktív préterita 

Konjunktív s „wúrde“ 

Diskusia v skupine k téme : Pouliční umelci 

Moje obľúbené televízne a kultúrne programy 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

 Osvojiť si lexiku k téme 

Oboznámiť sa s typmi programov  

Vedieť charakterizovať jednotl programy 

Osvojiť si predloţkové väzby 

Správne pouţívať bezpredloţkové väzby 

Vedieť správne pouţiť zámenné príslovky 

Porozumieť neznámy text 

Porozumieť vypočutý rozhovor 

Ovládať tvorenie podm.spôsobu 

Ovládať podm. spôsob s „wúrde“ 

Vedieť vyjadriť názor,dôvodiť,argumenovať 

Rozprávať k téme 

 

 

4.tematický celok. Industrie,Arbeit,Wirtschaft- Priemysel,práca,hospodárstvo 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Nácvik novej odbornej lexiky 

Skloňovanie stupňovaných prídavných mien 

Porovnávacie vety 

Tvorenie tŕpneho rodu 

Posluchové cvičenia 

Osvojiť si novú odbornú lexiku 

Ovládať skloňovanie stupňovaných prídavných 

mien 

Vedieť utvoriť trpný rod 

Rozumieť počutému textu 



Porovnávame autá 

V autodielni –servise 

Komunikatívne cvičenia k téme 

Trpný rod 

Poradie vetných členov s trpným rodom 

Práca s obrazovým materiálom k téme 

Práca s textom –Práca na smeny 

Neurčité číslovky 

Reálie- automobilový priemysel v NSR 

Gramatické cvičenia 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj, 

finančná gramotnosť 

Aplikovať poznatky o porovnávaní 

Rozumieť hovorenému textu 

Vedieť komunikovať v rečovej situácii 

Osvojiť si gramatiku- trpný rod 

Správne pouţívať trpný rod vo vete 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Vedieť čítať neznámy odborný text 

Vedieť pouţívať neurčité číslovky 

Osvojiť si reálie k téme 

Vedieť správne aplikovať poznatky z gram. 

Osvojiť si pojmy výplatná páska, pokladničný 

blok, práca na smeny, pracovná zmluva. Naučiť 

sa vyčleňovať peniaze na domácnosť. 

 

5.tematický celok: Familie und persönliche Beziehungen –Rodina a rodinné vzťahy 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 Práca s koláţou 

Infinitív s zu a bez zu 

Poradie vetných členov vo vete s inf. s zu 

Vedľajšie vety s inf. s zu 

Vedľajšie vety so spojkou dass 

Posluchové cvičenia 

Práca s textom“ Tak je to u nás kaţdý večer 

Rodina v Nemecku predtým a teraz 

Bezspojkové vety 

Tvary préterita slabých,silných a zmiešaných 

slovies 

Préteritum trpného rodu 

Časové vety so spojkou als alebo wenn. 

Práca s textom: Päť generácií na pohovke 

Starí rodičia - ich miesto v mojom ţivote 

Moje detstvo- rozprávanie 

Gramatické cvičenia 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Správne pouţívať inf. s zu a bez zu 

Vedieť slovosled vo vete s inf. s zu 

Správne pouţívať ininitív s zu vo vedľ.vete 

Osvojiť si slovosled po spojke dass 

Rozumieť hovorený text 

Vedieť čítať s porozumením 

Osvojiť si reálie 

Ovládať slovosled v bezspojkovej vete 

Doplniť si vedomosti z gramatiky 

tvorenia préterita 

Osvojiť si pravidlá préterita trpného rodu 

Vedieť pouţívať časové vety so spojkami 

Vedieť čítať s porozumením text 

Vedieť rozprávať k téme 

Aplikovať poznatky z gramatiky 

Utvrdiť si vedomosti z gramatiky 



Pripomíname si našich predkov 

Rodina- rodostrom 

Rituály a oslavy v rodine,zvyky a tradície 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

V rámci výuky aplikovať prierezové témy 

 z multikultúrnej výchovy 

 

 

 



Ročník: Štvrtý - druhý cudzí jazyk 

 

1.tematický celok: Príroda a ţivotné prostredie 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: mesto, krajina, počasie, klíma 

Časové údaje 

Neosobné zámeno es 

Popisujeme krajinu 

Opis krajiny,kde ţijem 

Klíma u nás 

Práca na projekte: propagácia regiónu 

Spiša  

Prezentácia projektu  

Práca s textom .Odpad robí problémy 

 

Prierezová téma: Enviromentálna výchova 

Tvorba projektu a prezentácia 

Vedieť pracovať s obrazovým materiálom 

Osvojiť si novú lexiku k téme 

Správne určiť a pomenovať časové údaje 

Vedieť pouţívať neosobné zámeno es 

Pomocou osvojenej lexiky vedieť popísať krajinu 

kde ţijem a jej klímu 

Spropagovať prírodné krásy rodného kraja 

Prezentovať vlastné práce 

Vedieť formulovať problémy k ţivotnému 

prostrediu 

Rozvíjať komunikáciu na tému –ţivotné 

prostredie 

Vzácne druhy rastlín, ochrana zvierat, hnutie 

Greenpace 

Vedieť sformulovať postoje k ochrane ţivota 

 

2.tematický celok : Nemci v cudzine... 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika:poistenie,doklady,doprava 

Plánujeme cestu 

Posluchové cvičenia 

Gr.:infinitív+lassen 

Práca v zahraničí –reportáţ 

Účelové vety. 

Nepriama otázka 

Gramatické cvičenia. 

Cestujeme. Príprava na cestu, cieľ cestovania. 

Dopravné prostriedky. 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova, 

finančná gramotnosť 

Osvojiť si lexiku k téme:príprava na 

dovolenku,práca v zahraničí,vysťahovalci 

Rozumieť počutý text 

Precvičiť pouţitie slovesa lassen 

Čítanie s porozumením 

Osvojiť si štruktúru účelovej vety so spojkou 

damit.um...zu,zum+sp. Inf. 

Osvojiť si nepriamu otázku so spojkou ob. 

Vedieť komunikovať k daným témam. 

Rozvíjať rečové zručnosti 

Naučiť sa finančne naplánovať cestu do 

zahraničia (poistenie, doklady, zmeniť peniaze, 

doprava, nocľah, internetbanking) 



 

 3.tematický celok: Zprávy a politika 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika k téme:správy v médiách, 

Politické strany, zjednotenie Nemecka 

Predloţkové väzby slovies 

Slabé skloňovanie podst.mien 

Časové vety. 

Čítanie s porozumením. 

Úlohy z pracov.zošita 

NSR –krajina,ktorej jazyk sa učím. 

Geogr. údaje,polit.systém. 

Berlín  a iné mestá . 

Priemysel a turisticky zaujímavé miesta. 

Zvyky a tradície v NSR. 

Prierez. téma: Multikultúrna výchova 

Doplniť a upevniť predl.väzby sloves 

 

Osvojiť si slabé skl. podst.mien 

Osvojiť si časové vety so spojkami 

Čítanie s porozumením 

Vedieť aplikovať získané poznatky z gram. 

 

 

Osvojiť si vedomosti o krajine,ktorej jazyk sa 

učím. 

Poznať zvyky a tradície danej krajiny. 

 

 

 

4. tematický celok: Starí ľudia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: staršia generácia, ,medzigeneračné 

vzťahy,domovy dôchodcov,starostlivosť 

o starších v spoločnosti a v rodinnom kruhu 

 

Zvratné slovesá,väzby slovies. 

Práca s textom. Mladí a starí pod jednou strechou. 

Počúvanie s porozumením. 

Rozprávanie. Ţivotný príbeh starých rodičov. 

Korešpondenčné cvičenia. 

Práca s textom: Zlatá svatba 

Prierezová téma: Osobnostný a soc. rozvoj 

Osvojiť si nové lexikálne jednotky k téme. 

Formovať morálne hodnoty , sociálne cítenie 

a postoje 

 

Precvičiť vedomosti z gram. 

Rozumieť neznámy text –práca so slovníkom 

Počúvať s porozumením 

Precvičiť produktívne kom.zručnosti 

 

Vedieť napísať blahoţelanie.... 

Čítanie s porozumením 

Vedieť aplikovať získané poznatky 

 

 



5. tematický celok: Ćítanie kníh, práca s literárnymi ukáţkami 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lexika: staršia generácia, ,medzigeneračné 

vzťahy,domovy dôchodcov,starostlivosť 

o starších v spoločnosti a v rodinnom kruhu 

Zvratné slovesá,väzby slovies. 

Práca s textom. Mladí a starí pod jednou strechou. 

Počúvanie s porozumením. 

Rozprávanie. Ţivotný príbeh starých rodičov. 

Korešpondenčné cvičenia. 

Práca s textom: Zlatá svatba 

Prierezová téma: Osobnostný a soc. rozvoj 

Osvojiť si nové lexikálne jednotky k téme. 

Formovať morálne hodnoty , sociálne cítenie 

a postoje 

Precvičiť vedomosti z gram. 

Rozumieť neznámy text –práca so slovníkom 

Počúvať s porozumením 

Precvičiť produktívne kom.zručnosti 

 

Vedieť napísať blahoţelanie.... 

Čítanie s porozumením 

Vedieť aplikovať získané poznatky 

 

 

Učebné zdroje: 

Themen aktuell 1,2 Hueber Verlag 

Cvičebnica nemeckého jazyka,Didaktis 

Z.Hanisová,M,Richter –Alltag in der Sprache 

Hana Jusková –Wir wiederholen fúrs Abitur 

Viera Hoppnerová –Deutsch im Gespräch 

Alexandra Olejárová –Nová maturita z nemčiny 

Infoa,Nemčina- Otázky a odpovede 

JA! Nemčina - cvičebnica ext.časť maturity, Slávka Porubská – Katarína Psicová 

Didaktis 2005 - Zmaturuj z nemeckého jazyka 

Slovníky prekladové, konverzačné príručky, mapy obrazový materiál 



Občianska náuka 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

 Štvrtý: 2 hodiny týţdenne, 50 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu  

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal ţiakom 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 ţivotných situácií. Oboznamuje ţiakov so vzťahmi v rodine a 

v škole, činnosťou dôleţitých politických inštitúcií a orgánov a s moţnými spôsobmi zapojenia sa 

jednotlivcov do občianskeho ţivota. Rozvíja občianske a právne vedomie ţiakov, posilňuje zmysel 

jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje ţiakov k aktívnej účasti na ţivote 

demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí ţiakov základnej orientácií 

a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno –

pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.       

 

Ciele predmetu  

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

 sociálnych a personálnych, 

 spoločenských a občianskych, 

 iniciatívnosť a podnikavosť, 

 schopnosť naučiť sa učiť. 

 

Vedie ţiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého 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 kaţdodenného ţivota, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, uvedomovaniu si práv a povinnosti, rešpektovaniu 

základných princípov demokracie a tolerancie, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ţeny, 

 osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôleţitej na orientáciu v zloţitých 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, ktorému 

umoţnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, 

 zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie, 

 prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých 

filozofov ako inšpirujúcu ukáţku 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 vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania 

a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.      

 

Metódy a formy práce 

Pri rešpektovaní zásady veku primeranosti budú vyuţívané tieto metódy: 

 výklad 

 heuristicky rozhovor 

 riadená práca ţiakov s historickým školským prameňom, historickou mapou, videoprogramom 

 práca s textom a otázkami 

 práca s odbornou literatúrou a časopismi 

 brainstorming 

 pojmové mapy 

 kooperatívne (skupinové) vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 

Obsah predmetu 

Predmet oboznamuje ţiakov 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 jednotlivcami a spoločnosťou. 

Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov.    



Ročník: Tretí 

 

1. Človek ako jedinec    8 hod 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Podstata ľudskej psychiky 

- psychika 

- vnímanie /pozorovanie/ pamäť/myslenie 

- emócie 

 

Osobnosť človeka 

- osobnosť 

- temperament 

- schopnosti 

- motívy a postoje 

- učenie 

 

Psychológia v kaţdodennom ţivote 

- duševná hygiena 

- zdravie a stres 

- poradenstvo 

  

-opísať, ako človek vníma, preţíva 

a poznáva skutočnosť, seba 

a druhých ľudí a čo vplýva na jeho 

vnímanie a poznávanie, 

-vysvetliť príčiny odlišnosti ľudí 

a rôznorodosť prejavov ich 

správania, 

-porovnať rôzne metódy učenia, 

-vysvetliť zásady duševnej hygieny, 

-identifikovať príčiny stresu a uviesť 

dôsledku stresu, 

-aplikovať získane poznatky pri 

sebapoznávaní, poznávaní druhých 

ľudí, voľbe profesijnej orientácie, 

-navrhnúť moţné vhodné spôsoby 

vyrovnávania sa s náročnými 

ţivotnými skúsenosťami.   

 

     2. Človek a spoločnosť   9 hod 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Proces socializácie 

- socializácia 

- sociálne vzťahy 

- sociálne skupiny 

- sociálne roly 

- sociálne pozície 

- medziľudská komunikácia 

 

Sociálne procesy 

rodina  

- funkcie rodiny 

- typy rodín 

škola 

- rola ţiaka 

- rola učiteľa 

-prakticky uplatniť spoločenský 

vhodne spôsoby komunikácie vo 

formálnych a neformálnych 

vzťahoch, 

-na príkladoch uviesť, k akým 

dôsledkom môţu viesť predsudky 

a nerešpektovanie kultúrnych 

odlišností príslušníkov rôznych 

sociálnych skupín, 

-vysvetliť rozdiely v jednotlivých 

typoch rodín, 

-vysvetliť svoje práva a povinnosti 

v škole, 

-na príkladoch ilustrovať moţnosti 



- práva a povinnosti v škole 

- školská samospráva 

voľný čas 

- záujmy 

- spoločenské organizácie a inštitúcie 

 

Sociálne fenomény 

- normy správania 

- deviácie 

- sociálne problémy /kriminalita, extremizmus/ 

 

 

angaţovania sa v školskom 

prostredí, 

-obhájiť racionálne vyuţívanie 

voľného času, 

-popísať aspoň jednu spoločenskú 

organizáciu /inštitúciu/ vo svojom 

okolí, pracujúcu s mládeţou, 

-objasniť podstatu niektorých 

sociálnych problémov súčasnosti, 

-načrtnúť moţné dopady sociálno-

patologického správania na jedinca 

a spoločnosť. 

 

     3. Občan a štát   13 hod 

Prierezové témy: ochrana ţivota a zdravia, multikultúrna výchova, regionálna výchova, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Štát 

- znaky štátu 

- formy štátu 

- právny štát 

- Ústava SR 

 

Demokracia 

- princípy 

- politický systém 

- voľby 

- volebné systémy 

 

Ľudské práva 

- ľudské práva 

- dokumenty 

- systém ochrany ľudských práv 

- práva dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

-rozlíšiť a porovnať historické 

a súčasné typy štátov /formy vlády/, 

-popísať, akú funkciu plní v štáte 

ústava a ktoré oblasti upravuje, 

-vysvetliť, prečo je štátna moc v SR 

rozdelená na tri nezávislé zloţky, 

-rozlíšiť a porovnať funkcie a úlohy 

orgánov štátnej moci SR, 

-vysvetliť podstatu demokracie, 

uviesť príklady nedemokratických 

foriem riadenia, 

-objasniť podstatu a význam 

politického pluralizmu pre ţivot 

v štáte, 

-charakterizovať podstatu 

komunálnych, parlamentných 

a prezidentských volieb, 

-popísať spôsoby volieb, 

-vymenovať jednotlivé zloţky 

politického systému a uviesť ich 

úlohu, 

-načrtnúť príklady, ako môţe občan 

ovplyvňovať spoločenské dianie 

v obci a v štáte, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-navrhnúť okruhy problémov 

s ktorými sa môţe občan obrátiť na 

jednotlivé štátne inštitúcie,  

-uplatniť zvládnutie komunikácie 

v styku s úradmi, 

-uviesť dokumenty zakotvujúce 

ľudské práva, 

-vysvetliť systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských 

práv, 

-zdôvodniť, ţe nie všetko, čo 

jednotlivec chce, má na to aj právo, 

-na príkladoch uviesť svoje práva 

i práva iných, 

-obhájiť svoje práva, rešpektovať 

ľudské práva druhých ľudí a osobne 

sa angaţovať proti ich porušovaniu.   

     

  4. Občan a právo     11 hod   

Prierezové témy: multikultúrna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Právo 

- normy 

- morálka 

- právo 

 

Právo v kaţdodennom ţivote 

- právna spôsobilosť 

- právny systém 

- odvetvia práva 

- občianske právo /spôsobilosť na právne úkony, 

práva spotrebiteľa/ 

- rodinné právo /podmienky uzavretia manţelstva/ 

- trestné právo /deliktuálna spôsobilosť/  

 

Orgány ochrany práva 

- advokácia 

- prokuratúra 

- notariáty 

  

 

-vysvetliť rozdielnosť medzi 

morálnymi a právnymi normami, 

-charakterizovať právny systém, 

-uviesť, ktoré štátne orgány 

vydávajú právne predpisy aj ako 

a kde sú zverejňované, 

-rozlíšiť zmysel a význam trestného, 

občianskeho a rodinného práva, 

-vysvetliť základné práva 

spotrebiteľa, osvojiť si, čo znamená 

ţiť hospodárne,  

-uviesť podmienky vzniku 

manţelstva, 

-odôvodniť účel sankcií pri porušení 

právnych noriem, 

-porovnať náplň činnosti orgánov 

právnej ochrany, 

-uviesť príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môţu 



občania na nich obrátiť.    

 

     5. Základné ekonomické problémy a ich riešenie   2 hodiny 

Prierezové témy: environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

- problém vzácnosti 

- základné ekonomické otázky 

- príkazová ekonomika 

- trhová ekonomika 

-národná ekonomika 

 

-vysvetliť pojem vzácnosť, 

-porovnať rôzne typy ekonomík 

z hľadiska ich prístupu k riešeniu 

základných ekonomických otázok, 

-charakterizovať ekonomiku SR.  

 

     6. Trhový mechanizmus   3 hod 

Prierezové témy: environmentálna výchova, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Ekonomický kolobeh 

- základné a funkcie trhu 

- typy trhov 

 

Správanie spotrebiteľov a výrobcov 

- dopyt 

- ponuka 

Trhová rovnováha 

- proces tvorby cien 

- trhová konkurencia 

 

-preukázať praktickú orientáciu 

v problematike fungovania trhového 

mechanizmu, 

-opísať správanie sa subjektov trhu 

a rozhodovanie rôznych situáciách 

na trhu.  

 

      7. Trh práce   2 hod 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Trh práce 

- dopyt po práci 

- ponuka práce 

- cena práce – mzda a jej formy 

Mobilita práce 

- pracovný trh v EÚ 

- globalizácia pracovného trhu 

-vysvetliť špecifiká trhu práce, 

-porovnať záujmy subjektov na trhu 

práce, 

-preukázať praktickú orientáciu 

v profesijnom dopyte na slovenskom 

a európskom trhu práce.  

 



     8. Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad    2 hod 

Prierezové témy: finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Nezamestnanosť 

- formy nezamestnanosti 

 

Úrad práce 

- ďalšie inštitúcie riešiace problém nezamestnanosti 

- hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti 

 

-identifikovať príčiny vzniku 

nezamestnanosti, 

-navrhnúť spôsoby riešenia tohto 

problému, 

-zaujať stanovisko k funkcii podpory 

v nezamestnanosti, Poznať a 

harmonizovať osobné, rodinné a 

spoločenské potreby. 

-na príkladoch uviesť, ako pomáhajú 

úrady práce a personálne agentúry.    

 

     9. Svet práce   8 hod 

Prierezové témy: tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Práca  

- povolanie 

- zamestnanie 

 

Vzdelávanie 

- príprava na výber povolania 

- kariérne poradenstvo 

- práca s profesijnými informáciami 

 

Písomné materiály uchádzača o zamestnanie 

- ţiadosť o prijatie do zamestnania 

- motivačný list 

- prihláška na štúdium 

- profesijný ţivotopis 

 

Vstup na trh práce 

- pracovný pomer – vznik, zmena a zánik  

- pracovná zmluva – náleţitosti pracovnej zmluvy, 

skúšobná doba 

 

Samostatná zárobková činnosť 

- poradenské sluţby pre začínajúcich podnikateľov 

- ţivnostenské podnikanie 

- zakladanie ţivnosti 

-kriticky posúdiť svoje zdravotné, 

osobnostné a kvalifikačné 

predpoklady k voľbe ďalšieho štúdia 

a profesijnej orientácie, 

-vysvetliť súvislosť medzi 

dosiahnutým vzdelaním 

a moţnosťami svojho osobného 

profesijného uplatnenia, 

-vyhľadať informácie o zamestnaní 

v rôznych typoch médií, 

Naučiť sa hospodáriť so mzdou za 

prácu. 

-vypracovať potrebné dokumenty 

k uchádzaniu sa o prácu, 

-posúdiť výhody a rizika podnikania 

v porovnaní so zamestnaním, 

-uviesť ako postupovať pri zaloţení 

ţivnosti. 

 



    10. Úloha peňazí a finančných inštitúcií   5 hod 

Prierezové témy: tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Peniaze 

- funkcie a formy peňazí 

- euro v SR 

 

Finančné inštitúcie 

- banky 

- bankový účet 

- poisťovne 

- produkty poisťovní 

 

Daňová sústava 

- dane 

- daňové úrady 

- daňové a odvodové povinnosti 

 

-rozlíšiť hodnoty eurových 

bankoviek a eurových mincí, 

-určiť ochranné znaky 

eurobankoviek, 

-uviesť úlohu bánk a iných 

finančných inštitúcií ako finančných 

prostriedkov, 

Človek vo sfére peňazí – osvojiť si, 

čo znamená ţiť hospodárne 

Pochopiť hodnotu peňazí a ich 

zabezpečenie pre uspokojovanie 

ţivotných potrieb 

-opísať základné bankové produkty 

– beţný účet, internetové 

bankovníctvo, 

-vysvetliť základné typy daní, 

-opísať spôsob podávania daňového 

priznania z príjmov.    

 

     11. Aktualizácia učiva   3 hod 

Hodiny určené na aktualizáciu učiva, napr. exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, beseda so starostom, 

politikom, aktivistom, advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, práca s IKT a informáciami a pod. 

 

Učebné zdroje 

 

Košč, M. : Základy psychológie. SPN, Bratislava 2009. 
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Tóth,R. : Základy politológie. SPN, Bratislava 2007. 

Šlosár, R.-Búrová, S.-Fabová, Ľ.-Lisý, J. : Základy ekonómie a ekonomiky. SPN, Bratislava 2009. 

Krsková ,A.-Krátka, D. : Základy práva. SPN, Bratislava 2009. 
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Ročník: Štvrtý 

 

      1.  Predmet filozofie – 2h. 

Prierezové témy: mediálna 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Čo je filozofia? 

Filozofické disciplíny 

Filozofické smery 

 

 

- objasniť ţiakovi pojem filozofia  

- vysvetliť potrebu filozofie pre 

spoločnosť a jej nadväznosť na iné 

vedy 

- charakterizovať termíny patriace 

do filozofie 

 

       2.   Antická filozofia – 6h. 

 Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj     

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Úvod do témy 

Herakleitos, Atomisti, Sofisti 

Sokrates, Platón, Aristoteles 

Helénizmus 

Arché, daimonion, zoon politikon  

 

- charakterizovať dané obdobie dejín 

filozofie 

- predstaviť myslenie filozofov tohto 

obdobia  

- Sofisti a Sokrates – porovnať 

vzdelanie a vedenie na základe 

platenia si za vedomosti, vzdelanosť 

ako primárna potreba človeka   

Finančná gramotnosť – Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb – príjem a práca.  

 

         3.    Stredoveká filozofia – 3h. 

    Prierezové témy: mediálna  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Stredovek  

Scholastika, patristika  

Aurelius Augustinus  

Tomáš Akvinský 

- charakterizovať spoločnosť v danej 

dobe 

- priblíţiť filozofické myslenie doby 

na základe daných predstaviteľov   

 

 

 



4.   Humanizmus a renesancia – 2h. 

    Prierezové témy: mediálna a tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Človek prírodný 

Makrokozmos a mikrokozmos 

Prírodná a sociálna filozofia 

Utópia  

- definovať humanizmus a 

renesanciu na základe poznatkov o 

človeku                  

- rozdeliť toto obdobie filozofie a 

sústrediť sa na pojmy: utópia, 

heliocentrizmus, právo a štát  

 

5. Novoveká filozofia – 6h. 

    Prierezové témy: mediálna a osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Racionalizmus 

Empirizmus 

René Descartes 

Francis Bacon 

Tabula rasa  

Osvietenstvo – ţiť v zhode s přírodou, J.J.Rousseau  

- poznať zmenu v myslení ľudí a 

pokrokovosť obdobia 

- vidieť rozdiel medzi rozumom a 

skúsenosťou   

 

         6.  Nemecký klasický idealizmus – 2h. 

     Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova a ochrana ţivota a zdravia  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

I. Kant 

Duch v čase 

 

- poznať zmenu vo filozofii v rámci 

náhľadu na svet i riešenie problémov 

- prepojiť filozofiu I. Kanta so 

slovenským mysliteľom Ľ. Štúrom 

 

          7. Poklasická filozofia 19. storočia – 2h. 

     Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Scientia, Antropológia 

Voluntarizmus 

Pozitivizmus 

F. Nietzsche 

- venovať sa najmä pojmu voluntas-

vôľa a nájsť význam filozofie F. 

Nietzscheho pre ţivot 



8.   Moderná filozofia 20. storočia – 2h. 

    Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj a multikultúrna výchova  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Pragmatizmus 

Analytická filozofia 

Existencializmus 

- definovať moderné filozofické 

smery a zmenu v chápaní pojmu 

filozofia 

 



SEMINÁR Z BIOLÓGIE 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín 

   štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín 

 

Poznámka: V tomto školskom roku prebieha výučba štvrtákov nasledovne: 2 hodiny spoločne s tretím 

ročníkom, 2 hodiny samostatne. Danej skutočnosti je prispôsobený TVVP pre oba ročníky.  

 

 

I. Charakteristika učebného predmetu 

Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED 3) 

základný systém poznatkov o ţivej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie 

zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôleţité pre 

formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k 

celému okolitému svetu ako aj sebe samému. 

Program je koncipovaný tak, aby bolo moţné čo najviac vyuţívať moderné didaktické formy, metódy a 

prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu ţiakov pri práci s informáciami, 

umoţňujú pracovať s prírodninami, realizovať experimenty a rozvíjajú schopnosť ţiakov poznatky aplikovať. Preto sa 

v kaţdom ročníku na jednej vyučovacej hodine týţdenne trieda delí na skupiny. 

Biológia patrí do skupiny všeobecnovzdelávacích voliteľných maturitných predmetov. Cieľové poţiadavky 

vymedzujú, ktoré vedomosti a zručnosti by mali ţiaci počas štúdia získať a vedieť preukázať. Nevychádzajú iba z 

obsahového a výkonového štandardu stanoveného Štátnym vzdelávacím programom pre 1. – 3. ročník, ktorý určuje 

mieru vedomostí pre všeobecný základ. Maturitná skúška z biológie sa vzťahuje na učivo celého gymnaziálneho 

štúdia. Predpokladom pre získanie poţadovaných vedomostí a zručností na jej absolvovanie je štúdium biológie aj v 

rámci povinne voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku v odporúčanom rozsahu minimálne 6 hodín týţdenne (spolu za 

oba ročníky). Voliteľné predmety (napr. biológia, seminár z biológie, cvičenia z biológie) zabezpečujú školy v rámci 

Školského vzdelávacieho programu podľa konkrétnych podmienok školy a potrieb študentov. Po obsahovej aj 

formálnej stránke vychádzajú „Cieľové poţiadavky na maturitnú skúšku z biológie“ z vedeckého systému poznatkov. 

 

II. Cieľ maturitnej skúšky  

Cieľom maturitnej skúšky z biológie je overiť úroveň vedomostí a zručností, ktoré študenti 

nadobudli postupne počas celého stredoškolského štúdia a majú byť východiskom pre ďalšie štúdium 

odborov, kde je biológia profilovým predmetom.  

Z hľadiska vedomostí je cieľom maturity z biológie overiť mieru zvládnutia poznatkov o ţivej 

prírode ako hierarchicky usporiadanom, neustále sa meniacom, dynamickom systéme ako aj o 

zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky ţivé organizmy vrátane človeka. Obsah maturitnej skúšky je 

členený a konkretizovaný v 11 tematických okruhoch, ktoré korešpondujú so základnými biologickými 

disciplínami.  

1. Biológia ako veda  



2. Biológia bunky a všeobecné vlastnosti ţivých sústav (cytológia)  

3. Nebunkové a prokaryotické organizmy (mikrobiológia)  

4. Biológia rastlín (morfológia, organológia a fyziológia rastlín)  

5. Systém a fylogenéza rastlín (rastlinná taxonómia a evolučná biológia)  

6. Huby a lišajníky (mykológia)  

7. Biológia ţivočíchov (anatómia, fyziológia ţivočíchov a etológia)  

8. Systém a fylogenéza ţivočíchov (ţivočíšna taxonómia a evolučná biológia)  

9. Biológia človeka (antropológia)  

10. Genetika (genetika)  

11. Ekológia (ekológia a environmentalistika)  

 

Cieľové poţiadavky spresňujú obsah ako aj poţiadavky na vedomosti a zručnosti študentov v rámci kaţdého 

tematického celku. 

Z hľadiska zručností je cieľom maturitnej skúšky overiť najmä schopnosti:  

1. interpretovať fakty, porovnávať a analyzovať javy, odlišovať príčiny a prejavy biologických 

procesov;  

2. aplikovať naučené poznatky pri riešení úloh, poukazovať na príčiny problémov, vyvodzovať závery, 

navrhovať ich riešenia;  

3. pracovať s informáciami, prezentovať, diskutovať, argumentovať, obhajovať vlastné stanovisko;  

4. prakticky riešiť úlohy, poznať základné experimentálne techniky pri práci s prírodným materiálom 

vo voľnej prírode a laboratóriu.  

 

III. Forma maturitnej skúšky  

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z biológie sa skladá z troch úloh rôzneho zamerania:  

1. Reprodukcia a pochopenie zadanej témy – ţiaci majú preukázať schopnosť reprodukovať a 

vlastnými slovami interpretovať naučené poznatky. Majú sa vedieť orientovať vo faktoch a 

biologických pojmoch, majú vedieť určiť podstatu, príčiny a súvislosti biologických javov a 

procesov.  

V tejto úlohe má prevládať monológ ţiaka v kombinácii s doplňujúcimi odpoveďami na otázky 

komisie.  



2. Aplikácia naučených poznatkov – ţiaci preukáţu schopnosť hodnotiť biologické javy a procesy a 

ich význam pre ţivú prírodu a praktický ţivot človeka. Sú schopní riešiť zadané problémové úlohy, 

analyzovať príčiny, vyvodzovať závery.  

Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi ţiakom a komisiou.  

3. Praktická aplikácia – ţiaci poznajú empirické aj teoretické metódy získavania informácií o ţivej 

prírode, vedia ich spracovať. Sú schopní vlastnej interpretácie a diskusie o pozorovaných javoch a 

procesoch/experimente. Vedia samostatne pracovať s informáciami, identifikovať problém, 

navrhnúť vlastné riešenie, obhájiť svoj názor.  

Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi ţiakom a komisiou.  

 

Vzhľadom na syntetický charakter biologického poznania je moţné pri formulácii jednotlivých úloh 

vychádzať aj z viacerých tém jednotlivých tematických okruhov. Preto pri tvorbe 1. a 2. úlohy maturitných zadaní 

odporúčame voliť monotematické, prípadne tematicky nadväzujúce úlohy, je však moţné zvoliť aj cestu dvoch 

rôznych tematických okruhov. 

Schopnosti poţadované v úlohe č. 3 je moţné overiť viacerými formami podľa rozhodnutia 

predmetovej komisie školy:  

- riešenie konkrétneho praktického problému, 

- obhajoba seminárnej/ročníkovej práce a diskusia, 

- interpretácia a závery experimentu.  

 

V. Samostatné práce a projekty 

 získavanie materiálu a  informácií – pozorovanie, práca s informačnými zdrojmi (literatúra, internet), interpretácia 

získaných informácií; 

 spracovanie informácií – triedenie, porovnávanie, hľadanie rozdielov a podobností, určovanie príčin, prejavov 

a dôsledkov pozorovaných javov a procesov; 

 vyvodzovanie záverov, riešenie úloh, vypracovanie konečnej podoby práce; 

 skupinová práca – deľba práce a kooperácia; 

 prezentácia vlastnej práce, zdôvodnenie, diskusia. 

 

VI. Metódy a formy práce 

V rámci výučby biológie na gymnáziách sa vyuţívajú rozličné vyučovacie metódy a formy. Okrem 

špeciálnych metodík bádania, s ktorými sa stretávame v jednotlivých biologických vedných disciplínach, existujú i 

všeobecné metódy poznávania, ktoré pouţíva prakticky kaţdá prírodná veda.  

Vo vyučovaní biológie sa uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a experimentálne metódy. 

Prostredníctvom uvedených metód sa majú študenti oboznámiť s novými pojmami, vzťahmi, zákonitosťami a 



pracovnými postupmi. Najúčinnejšie sú heuristické metódy, pretoţe sú prostriedkom osvojenia si nových poznatkov 

a zručností a rozvíjajú schopnosť samostatne sa vzdelávať. 

Zvolené metódy vedú študenta k tvorivému zvládnutiu osvojenia si nových vedomostí a zručností v biológií. 

Výber vyučovacích metód zohľadňuje hľadanie súvislostí medzi jednotlivými biologickými javmi a procesmi. Z 

metodologického hľadiska je dôleţitý prístup ku skúmaným javom, znalosť postupov pri získavaní základných 

vedeckých faktov, osvojenie si správnych postupov a zásad pri spracúvaní získaných informácií. 

V biológii vyuţívame pri spracovaní východiskových údajov logické postupy – indukciu a dedukciu. 

Porovnávaním zisťujeme zhody a rozdiely, prípadne podobnosti pozorovaných javov. Pozorovanie je základným 

postupom napr. pri klasifikácii organizmov. Analýzou a syntézou hodnotíme vzájomné vzťahy medzi elementmi 

daného celku.  

Aktivita študenta na hodinách biológie nemá byť orientovaná na memorovanie informácií, ale má spočívať 

v hľadaní a analýze podstaty problému a v samostatnom objavovaní nových poznatkov a vzťahov. Vyučovanie má do 

istej miery kopírovať objaviteľský postup. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné vo výučbe biológie zvoliť aj 

problémové a projektové vyučovanie. Pri riešení problémových úloh majú študenti pracovať s populárno-vedeckou 

a encyklopedickou literatúrou.  

Základné vedomostí a zručnosti získavame v biológii pomocou dvoch metód – pozorovania a pokusu. Pri 

oboch týchto postupoch sa uplatňuje zmyslové vnímanie i logické myslenie študentov. Poznatky získané pozorovaním 

a pokusmi slúţia ako východiskový materiál pre ďalšie vzdelávanie. Experimentálne metódy ponúkajú priestor pre 

samostatnú prácu študentov a prácu študentov v skupinách.   
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Ročník: Tretí: 2 hodiny týţdenne (66 hodín ročne)  

 

1. Ekológia  

Prierezové témy: Environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, ochrana ţivota 

a zdravia, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 ekológia ako vedná disciplína 

 predmet štúdia ekológie 

 ţivotné prostredie organizmov, faktory 

prostredia, organizmy a prostredie, 

nároky organizmov na prostredie 

 populácie, spoločenstvá, hlavné typy 

rastlinných spoločenstiev na území SR 

 ekosystém 

 postavenie a význam rastlinných 

a ţivočíšnych organizmov v prírodných 

systémoch 

 vzťahy medzi organizmami 

 dynamika ekosystému – tok energie, 

obeh látok, potravové reťazce 

(producenty, konzumenty, reducenty), 

produktivita ekosystému 

 vývoj ekosystému – rovnováha, 

sukcesia, biodiverzita 

 ochrana prírody – príčiny, prejavy 

a dôsledky porušenia prirodzenej 

rovnováhy ekosystému, spôsoby 

ochrany prírody, pasívna a aktívna  

ochrana prírody, územná ochrana 

prírody, preventívne opatrenia – právne, 

etické aspekty ochrany prírody 

 ohrozené a chránené druhy ţivočíchov  
 

 

Vedieť definovať obsah pojmu ekológia. 

Ekológia a environmentalistika.  

Poznať nároky organizmov na prostredie 

a abiotické a biotické faktory prostredia.  

Definovať pojem populácia, spoločenstvo.  

Na konkrétnych príkladoch vysvetliť neutrálne, 

pozitívne a negatívne vzťahy v populácii 

a medzi populáciami.  

Poznať význam skupín organizmov 

v ekosystéme.  

Vysvetliť fungovanie ekosystému z hľadiska 

prenosu energie, obehu látok a tvorby biomasy 

(trofická štruktúra ekosystému).  
Vysvetliť mechanizmy dynamiky ekosystému – tok 

látok, tok energie, potravové reťazce. 

Vysvetliť zmeny ekosystému, ekologickú 

sukcesiu, klimax, ekologickú niku.  

Poznať negatívne dôsledky narušenia 

prirodzenej rovnováhy ekosystému najmä 

v súvislosti s ohrozením ţivých organizmov. 

Vymenovať formy ochrany prírody, typy 

chránených území, národné parky Slovenska, ich 

lokalizáciu a význam. 

Poznať platnú legislatívu, finančné pokuty 

a sankcie vyplývajúce zo zákona za 

poškodzovanie ţivotného prostredia 

Poznať finančnú hodnotu rastlinných 

a ţivočíšnych druhov 

 

2. Systém ţivočíchov  

Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 všeobecná charakteristika ţivočíšnej 

ríše 

 systematické znaky, systematické 

jednotky 

 pojmy jedinec, druh, populácia 

 systém ţivočíchov – základná 

charakteristika ţivočíšnych kmeňov, ich 

postavenie v ţivočíšnej ríši, stavba tela, 

 

Poznať kritériá klasifikácie ţivočíchov do 

taxonomických skupín.  

Opísať základné kmene jednobunkovcov 

(meňavkobičíkovce, výtrusovce, nálevníky), 

z hľadiska stavby tela, spôsobu ţivota 

a ţivotného prostredia.  

Poznať typických zástupcov a ich význam pre 

prírodu a človeka.  

Poznať zákonitosti fylogenézy 



spôsob ţivota, rozdelenie, význam 

 jednobunkové organizmy – 

meňavkobičíkovce, výtrusovce, 

nálevníky 

 mnohobunkové organizmy –  

 dvojlistovce (hubky, pŕhlivce, 

rebrovky), vznik dvojstrannej 

súmernosti 

 prvoústovce (ploskavce, 

hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonoţce) 

 druhoústovce (ostnatokoţce, 

chordáty)  

 prehľad historického vývoja ţivočíchov 

 

 

mnohobunkových ţivočíchov, vznik 

dvojstrannej súmernosti, formovanie tretej 

zárodočnej vrstvy a telovej dutiny.  

Opísať základné kmene dvojlistovcov (hubky, 

pŕhlivce, rebrovky) z hľadiska stavby tela 

a spôsobu ţivota. Poznať typických zástupcov, 

ich ţivotné prostredie.  

Opísať základné kmene prvoústovcov 

(ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonoţce), z hľadiska stavby tela a spôsobu 

ţivota.  

Poznať typických zástupcov, ich ţivotné 

prostredie, význam pre prírodu a človeka.  

Vysvetliť vývinové odlišnosti medzi 

prvoústovcami a druhoústovcami.  

Opísať základné kmene druhoústovcov 

(ostnatokoţce, chordáty), z hľadiska stavby tela 

a spôsobu ţivota.  

Poznať typických zástupcov, ich ţivotné 

prostredie a zákonitosti fylogenézy.  

Poznať typických zástupcov stavovcov, ich 

zaradenie do základných systematických skupín 

a význam pre prírodu a človeka.  
 

 

3. Huby a lišajníky  

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 všeobecná charakteristika húb a lišajníkov  

 spôsob výţivy, symbióza, základné triedy 

oddelenia vlastných húb a ich typickí 

predstavitelia 

 význam húb a lišajníkov 

 poznávanie húb a lišajníkov 

Charakterizovať huby ako samostatnú ríšu 

organizmov.  

Poznať špecifické znaky plesní a význam 

najdôleţitejších zástupcov.  

Vedieť odlíšiť znaky vreckatých a bazídiových 

húb.  

Vymenovať najdôleţitejších predstaviteľov 

a poznať ich význam pre človeka.  

Vysvetliť spôsoby výţivy húb, podstatu 

mykorízy a jej význam, ekologický význam 

reducentov (parazitické, saprofytické huby).  

Poznať špecifické znaky lišajníkov, vysvetliť 

princíp lichenizmu a jeho význam.  

Poznať význam lišajníkov ako bioindikátorov 

čistoty ovzdušia a priekopníkov ţivota. 

 

4. Biológia rastlín  

Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



4.1 Rastlinná morfológia a organológia   

 rastlinné pletivá 

 rozdelenie pletív 

 stavba a funkcia jednotlivých pletív 

 rastlinné orgány 

 rozdelenie orgánov 

 stavba a funkcie jednotlivých orgánov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Fyziológia rastlín  

 

 spôsoby výţivy rastlín 

 chemosyntéza, fotosyntéza 

 dýchanie rastlín 

 minerálna výţiva 

 vodný reţim rastlín 

 rozmnoţovanie rastlín 

 rodozmena – striedanie pohlavnej 

a nepohlavnej generácie v ontogenéze 

rastlín 

 rast a vývin rastlín  

 

 

 

Definovať rastlinné pletivá.  

Vymenovať základné typy pletív.  

Rozlíšiť delivé pletivá od trvácich, poznať ich 

rozdelenie, funkciu a význam v rastline.  

Charakterizovať krycie, vodivé a základné 

pletivá, vysvetliť ich funkciu a význam 

v rastline.  

Opísať vonkajšiu a vnútornú stavbu 

vegetatívnych rastlinných orgánov.  

Odlíšiť stavbu vegetatívnych orgánov 

jednoklíčnolistových rastlín od 

dvojklíčnolistových  

Konkretizovať typické metamorfózy koreňa, 

stonky a listov.  

Opísať stavbu kvetu semenných rastlín.  
Rozlíšiť základné typy súkvetí semenných rastlín.  

Opísať stavbu vajíčka a semena semenných 

rastlín.  

 

Rozlíšiť základné typy plodov semenných 

rastlín. 

 

Charakterizovať autotrofnú a heterotrofnú 

výţivu rastlín.  

Poznať význam minerálnej výţivy pre ţivot 

rastlín.  

Vedieť rozlíšiť chemosyntézu od fotosyntézy.  

Vysvetliť podstatu primárnych a sekundárnych 

procesov fotosyntézy.  

Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné 

produkty fotosyntézy.  

Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné 

produkty dýchania rastlín.  

Vysvetliť podstatu anaeróbneho a aeróbneho  

dýchania.  

Vedieť porovnať procesy fotosyntézy a dýchania 

rastlín.  

Charakterizovať procesy príjmu, vedenia 

a výdaja vody rastlinou.  

Vysvetliť princíp a poznať spôsoby pohlavného 

a nepohlavného rozmnoţovania rastlín. 

Vysvetliť princíp rodozmeny v ontogenéze 

rastlín.  

Vysvetliť procesy opelenia a oplodnenia 

semenných rastlín, vznik semena a plodu.  

Vysvetliť podstatu rastových a vývinových 

procesov rastlín.  
Vymenovať vonkajšie a vnútorné činitele 

ontogenézy. 

 



 

5. Biológia ako veda  

Prierezová téma: Mediálna výchova  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 biológia a jej postavenie v systéme vied 

 vzťah biológie k iným vedám 

 prehľad základných biologických disciplín 

 stručný prehľad dejín biológie 

 metódy vedeckej práce v biológii 

(pozorovanie a experiment) 

 význam biologických poznatkov pre ţivot a 

ich praktické vyuţitie  

 

Definovať biológiu ako vedu, poznať jej vedné 

disciplíny.  

Poznať základné metódy a prostriedky 

poznávania ţivej prírody.  

Poznať najdôleţitejšie vedecké objavy v biológii 

a ich predstaviteľov.  

Poznať význam biologických poznatkov pre 

ţivot a praktické vyuţitie. 

 

6. Všeobecné vlastnosti organizmu, fyziológia bunky  

Prierezová téma: Environmentálna výchova  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 základné rozdiely medzi ţivými 

a neţivými sústavami 

 základné vlastnosti ţivých systémov 

 základné úrovne organizácie ţivých 

systémov 

 príjem a výdaj látok bunkou 

 prenos energie v bunke 

 metabolizmus bunky 

 

 

 

Vedieť vymenovať a charakterizovať znaky 

a vlastnosti organizmu ako ţivého systému.  
Vysvetliť postupnú organizovanosť ţivých sústav. 

Vysvetliť mechanizmy príjmu a výdaja látok bunkou. 

Vysvetliť rozdiel v priebehu osmotických javov 

v rastlinnej a ţivočíšnej bunke.  

Vysvetliť princíp prenosu energie v bunke.  

Vysvetliť princíp metabolizmu (anabolizmus, 

katabolizmus).  
Vysvetliť funkciu enzýmov v metabolizme a princíp 

ich pôsobenia. 

 

7. Biológia bunky  

Prierezová téma: Mediálna výchova  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 bunková teória 

 všeobecné vlastnosti bunky 

 chemické zloţenie bunky 

 štruktúra bunky 

 

 

 typy buniek 

 rozmnoţovanie bunky a bunkový cyklus 

 diferenciácia a špecializácia buniek 

 

Definovať bunkovú teóriu.  

Vymenovať všeobecné vlastnosti bunky.  

Poznať význam vody, cukrov, tukov, bielkovín 

a nukleových kyselín pre bunku.  

 

 

Charakterizovať všeobecnú štruktúru bunky.  

Poznať stavbu a funkcie základných bunkových 

štruktúr.  

Odlíšiť membránové a fibrilárne štruktúry, 



 

  

vysvetliť rozdiel v ich stavbe a funkciách.  

Odlíšiť mikroskopickú štruktúru od 

submikroskopickej.  

Vysvetliť rozdiel medzi prokaryotickou 

a eukaryotickou, rastlinnou a ţivočíšnou bunkou. 

Vysvetliť spôsoby rozmnoţovania buniek 

(mitóza, meióza).  

Vysvetliť pojem bunkový cyklus, poznať 

význam jednotlivých fáz.  

Vysvetliť pojem diferenciácia a bunková 

špecializácia.  

 

8. Nebunkové a prokaryotické organizmy  

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 základná charakteristika, miesto vo 

fylogenéze, stavba, spôsob ţivota a význam 

vírusov, baktérií, archeónov a siníc  

 

 

 

 

Vedieť vysvetliť rozdiely v stavbe vírusov 

a baktérií.  

Vedieť vysvetliť špecifickú stavbu vírusov, ich 

spôsob ţivota, rozmnoţovanie, kritériá  

klasifikácie a najdôleţitejšie ochorenia 

spôsobené vírusmi.  

Vysvetliť stavbu, spôsob výţivy, rozmnoţovanie 

a klasifikáciu baktérií.  

Vymenovať najrozšírenejšie typy baktérií, ich 

význam v prírode a pre človeka a základné 

ochorenia, ktoré spôsobujú.  

Charakterizovať archeóny, poznať ich význam.  

Vedieť odlíšiť špecifickú stavbu a postavenie  

cyanobaktérií – siníc v skupine prokaryontov 

a poznať ich význam z ekologického 

a evolučného hľadiska.  

Význam prevencie ochorení pre pracovný ţivot 

človeka, moţnosti a cena liečby, 

práceneschopnosť 
 

 

9. Systematika rastlín  

Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 klasifikačné systémy 

 systematické jednotky 

 stručný prehľad prirodzeného systému 

rastlín 

 zákonitosti fylogenézy 

 niţšie rastliny 

 vyššie rastliny 

 dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové 

rastliny  

 

Charakterizovať klasifikačné systémy, poznať 

kritériá triedenia rastlín, základné systematické 

jednotky.  

Poznať dôleţité systematické znaky a význam 

rias ako typických predstaviteľov niţších rastlín. 

Poznať charakteristické znaky základných 

oddelení rias – červené riasy, rôznobičíkaté 

riasy, červenoočká a zelené riasy, ich hlavných 

zástupcov a význam pre človeka. 



 Poznať dôleţité systematické znaky, zákonitosti 

fylogenézy a základnú charakteristiku vyšších 

rastlín.  

Vedieť charakterizovať najvýznamnejšie 

oddelenia výtrusných cievnatých rastlín – 

ryniorasty, machorasty, plavúňorasty, 

prasličkorasty a sladičorasty z hľadiska stavby, 

fylogenézy, rozšírenia a významu pre človeka.  

Poznať základnú charakteristiku 

najvýznamnejších oddelení nahosemenných 

rastlín – borovicorasty a cykasorasty z hľadiska 

stavby, rozšírenia a fylogenézy.  

Poznať hlavných zástupcov a ich význam pre 

človeka.  

Poznať základnú charakteristiku oddelenia 

krytosemenných rastlín – magnóliorastov z  

hľadiska habitusu, stavby a vývojových 

vzťahov.  

Rozlíšiť základné systematické znaky a poznať 

fylogenetické vzťahy jednoklíčnolistových 

a dvojklíčnolistových rastlín.  

Poznať hlavné rozdiely a vedieť charakterizovať 

najvýznamnejšie čeľade (5 vybraných)  

dvojklíčnolistových rastlín, poznať ich 

typických zástupcov a význam pre človeka.  
 

Poznať hlavné rozdiely a vedieť charakterizovať 

najvýznamnejšie čeľade (3 vybrané) 

jednoklíčnolistových rastlín,  

Poznať ich typických zástupcov a význam pre 

človeka. 

 

 



Ročník: Stvrtý - 4 hodiny týţdenne (100 hodín ročne)  

 

1. Ekológia (4 hodiny) 

Prierezové témy: Environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, ochrana života 

a zdravia, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 ekológia ako vedná disciplína 

 predmet štúdia ekológie 

 ţivotné prostredie organizmov, faktory 

prostredia, organizmy a prostredie, 

nároky organizmov na prostredie 

 populácie, spoločenstvá, hlavné typy 

rastlinných spoločenstiev na území SR 

 ekosystém 

 postavenie a význam rastlinných 

a ţivočíšnych organizmov v prírodných 

systémoch 

 vzťahy medzi organizmami 

 dynamika ekosystému – tok energie, 

obeh látok, potravové reťazce 

(producenty, konzumenty, reducenty), 

produktivita ekosystému 

 vývoj ekosystému – rovnováha, 

sukcesia, biodiverzita 

 ochrana prírody – príčiny, prejavy 

a dôsledky porušenia prirodzenej 

rovnováhy ekosystému, spôsoby 

ochrany prírody, pasívna a aktívna  

ochrana prírody, územná ochrana 

prírody, preventívne opatrenia – právne, 

etické aspekty ochrany prírody 

 ohrozené a chránené druhy ţivočíchov  
 

 

Vedieť definovať obsah pojmu ekológia. 

Ekológia a environmentalistika.  

Poznať nároky organizmov na prostredie 

a abiotické a biotické faktory prostredia.  

Definovať pojem populácia, spoločenstvo.  

Na konkrétnych príkladoch vysvetliť neutrálne, 

pozitívne a negatívne vzťahy v populácii 

a medzi populáciami.  

Poznať význam skupín organizmov 

v ekosystéme.  

Vysvetliť fungovanie ekosystému z hľadiska 

prenosu energie, obehu látok a tvorby biomasy 

(trofická štruktúra ekosystému).  
Vysvetliť mechanizmy dynamiky ekosystému – tok 

látok, tok energie, potravové reťazce. 

Vysvetliť zmeny ekosystému, ekologickú 

sukcesiu, klimax, ekologickú niku.  

Poznať negatívne dôsledky narušenia 

prirodzenej rovnováhy ekosystému najmä 

v súvislosti s ohrozením ţivých organizmov. 

Vymenovať formy ochrany prírody, typy 

chránených území, národné parky Slovenska, ich 

lokalizáciu a význam. 

Poznať platnú legislatívu, finančné pokuty 

a sankcie vyplývajúce zo zákona za 

poškodzovanie ţivotného prostredia 
Poznať finančnú hodnotu rastlinných a ţivočíšnych 

druhov 

 

2. Systém ţivočíchov (22 hodín)  

Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 všeobecná charakteristika ţivočíšnej 

ríše 

 systematické znaky, systematické 

jednotky 

 pojmy jedinec, druh, populácia 

 systém ţivočíchov – základná 

charakteristika ţivočíšnych kmeňov, ich 

postavenie v ţivočíšnej ríši, stavba tela, 

 

Poznať kritériá klasifikácie ţivočíchov do 

taxonomických skupín.  

Opísať základné kmene jednobunkovcov 

(meňavkobičíkovce, výtrusovce, nálevníky), 

z hľadiska stavby tela, spôsobu ţivota 

a ţivotného prostredia.  

Poznať typických zástupcov a ich význam pre 

prírodu a človeka.  



spôsob ţivota, rozdelenie, význam 

 jednobunkové organizmy – 

meňavkobičíkovce, výtrusovce, 

nálevníky 

 mnohobunkové organizmy –  

 dvojlistovce (hubky, pŕhlivce, 

rebrovky), vznik dvojstrannej 

súmernosti 

 prvoústovce (ploskavce, 

hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonoţce) 

 druhoústovce (ostnatokoţce, 

chordáty)  

 prehľad historického vývoja ţivočíchov 

 

 

Poznať zákonitosti fylogenézy 

mnohobunkových ţivočíchov, vznik 

dvojstrannej súmernosti, formovanie tretej 

zárodočnej vrstvy a telovej dutiny.  

Opísať základné kmene dvojlistovcov (hubky, 

pŕhlivce, rebrovky) z hľadiska stavby tela 

a spôsobu ţivota. Poznať typických zástupcov, 

ich ţivotné prostredie.  

Opísať základné kmene prvoústovcov 

(ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonoţce), z hľadiska stavby tela a spôsobu 

ţivota.  

Poznať typických zástupcov, ich ţivotné 

prostredie, význam pre prírodu a človeka.  

Vysvetliť vývinové odlišnosti medzi 

prvoústovcami a druhoústovcami.  

Opísať základné kmene druhoústovcov 

(ostnatokoţce, chordáty), z hľadiska stavby tela 

a spôsobu ţivota.  

Poznať typických zástupcov, ich ţivotné 

prostredie a zákonitosti fylogenézy.  

Poznať typických zástupcov stavovcov, ich 

zaradenie do základných systematických skupín 

a význam pre prírodu a človeka.  

 

3. Huby a lišajníky (6 hodiny) 

Prierezová téma: Ochrana ţivota a zdravia  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

 všeobecná charakteristika húb a lišajníkov  

 spôsob výţivy, symbióza, základné triedy 

oddelenia vlastných húb a ich typickí 

predstavitelia 

 význam húb a lišajníkov 

 poznávanie húb a lišajníkov 

 

Charakterizovať huby ako samostatnú ríšu 

organizmov.  

Poznať špecifické znaky plesní a význam 

najdôleţitejších zástupcov.  

Vedieť odlíšiť znaky vreckatých a bazídiových 

húb.  

Vymenovať najdôleţitejších predstaviteľov 

a poznať ich význam pre človeka.  

Vysvetliť spôsoby výţivy húb, podstatu 

mykorízy a jej význam, ekologický význam 

reducentov (parazitické, saprofytické huby).  

Poznať špecifické znaky lišajníkov, vysvetliť 

princíp lichenizmu a jeho význam.  

Poznať význam lišajníkov ako bioindikátorov 

čistoty ovzdušia a priekopníkov ţivota. 

 

 



 

4. Biológia rastlín (18 hodín) 

Prierezová téma: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

4.1 Rastlinná morfológia a organológia (10)   

 

 rastlinné pletivá 

 rozdelenie pletív 

 stavba a funkcia jednotlivých pletív 

 rastlinné orgány 

 rozdelenie orgánov 

 stavba a funkcie jednotlivých orgánov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Fyziológia rastlín (8)  

 

 spôsoby výţivy rastlín 

 chemosyntéza, fotosyntéza 

 dýchanie rastlín 

 minerálna výţiva 

 vodný reţim rastlín 

 rozmnoţovanie rastlín 

 rodozmena – striedanie pohlavnej 

a nepohlavnej generácie v ontogenéze 

rastlín 

 rast a vývin rastlín  

Definovať rastlinné pletivá.  

Vymenovať základné typy pletív.  

Rozlíšiť delivé pletivá od trvácich, poznať ich 

rozdelenie, funkciu a význam v rastline.  

Charakterizovať krycie, vodivé a základné 

pletivá, vysvetliť ich funkciu a význam 

v rastline.  

Opísať vonkajšiu a vnútornú stavbu 

vegetatívnych rastlinných orgánov.  

Odlíšiť stavbu vegetatívnych orgánov 

jednoklíčnolistových rastlín od 

dvojklíčnolistových  

Konkretizovať typické metamorfózy koreňa, 

stonky a listov.  

Opísať stavbu kvetu semenných rastlín.  
Rozlíšiť základné typy súkvetí semenných rastlín.  

Opísať stavbu vajíčka a semena semenných 

rastlín.  

 

Rozlíšiť základné typy plodov semenných 

rastlín. 

 

Charakterizovať autotrofnú a heterotrofnú 

výţivu rastlín.  

Poznať význam minerálnej výţivy pre ţivot 

rastlín.  

Vedieť rozlíšiť chemosyntézu od fotosyntézy.  

Vysvetliť podstatu primárnych a sekundárnych 

procesov fotosyntézy.  

Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné 

produkty fotosyntézy.  

Konkretizovať význam, vstupné látky a konečné 

produkty dýchania rastlín.  

Vysvetliť podstatu anaeróbneho a aeróbneho  

dýchania.  

Vedieť porovnať procesy fotosyntézy a dýchania 

rastlín.  

Charakterizovať procesy príjmu, vedenia 

a výdaja vody rastlinou.  

Vysvetliť princíp a poznať spôsoby pohlavného 

a nepohlavného rozmnoţovania rastlín. 

Vysvetliť princíp rodozmeny v ontogenéze 

rastlín.  

Vysvetliť procesy opelenia a oplodnenia 

semenných rastlín, vznik semena a plodu.  

Vysvetliť podstatu rastových a vývinových 

procesov rastlín.  
Vymenovať vonkajšie a vnútorné činitele 

ontogenézy. 



5. Genetika (18 hodín) 

Prierezové témy: Ochrana ţivota a zdravia, multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná 

gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 genetika – veda o dedičnosti 

a premenlivosti organizmov 

 základné genetické pojmy 

 molekulové základy dedičnosti –  

genetická informácia, genetický kód, 

expresia génu 

 genetika bunky, jadrová a mimojadrová 

dedičnosť 

 dedičnosť mnohobunkového organizmu 

 Mendelove pravidlá dedičnosti 

 dedičnosť s dominanciou, intermediárna 

dedičnosť 

 dedičnosť s väzbou na pohlavie 

 genetická premenlivosť, mutagénny, 

mutácie a ich význam 

 genetika človeka, dedičnosť znakov, 

dedičné dispozície, dedičné vývinové 

chyby, dedičné choroby 

 genetické poradenstvo 

 základy populačnej genetiky 

 

Vedieť vysvetliť základné genetické pojmy.  

Vysvetliť mechanizmus prenosu a realizácie 

genetickej informácie v procesoch syntézy 

nukleových kyselín a bielkovín.  

Vedieť odlíšiť zákonitosti pôsobenia 

genetických mechanizmov na úrovni 

prokaryotickej a eukaryotickej bunky.  

Vysvetliť princíp mimojadrovej dedičnosti.  

Vysvetliť význam meiózy pri prenose genetickej 

informácie.  
Vysvetliť princíp chromozómového určenia 

pohlavia. 

Vysvetliť princíp dedičnosti kvalitatívnych 

znakov a vedieť aplikovať Mendelove pravidlá 

v praktických úlohách z genetiky.  

Vysvetliť princíp dedičnosti viazanej na 

pohlavné chromozómy, moţnosti prenosu 

ochorení viazaných na chromozóm X. Vedieť 

aplikovať tieto zákonitosti pri riešení 

praktických úloh.  

Vedieť charakterizovať premenlivosť a poznať 

jej príčiny.  

Vymenovať druhy mutácií, poznať príčiny ich 

vzniku a vysvetliť dôsledky pôsobenia  

mutagénov v ţivotnom prostredí.  

Poznať špecifické metódy genetiky človeka.  

Vymenovať a opísať základné dedičné choroby 

človeka, ich patogenézu, dispozície a moţnosti 

prevencie.  

Vysvetliť základné mechanizmy genetiky 

populácií a moţnosti ich aplikácie v praxi.  

Na príkladoch demonštrovať význam genetiky 

pre ţivot a človeka.  

Uplatnenie genetiky, kríţenia a genetického 

inţinierstva pre budúcnosť človeka, pre 

spoločnosť 

Prenatálna liečba, liečba kmeňovými bunkami, 

moţnosti očkovania a ochrany 

 

6. Biológia ţivočíchov a človeka (32 hodín)  

Prierezové témy: Mediálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

osobnostný a sociálny rozvoj  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 orgánové sústavy – ich základná 

charakteristika, fylogenéza, stavba, funkcia, 

význam 

 ľudský organizmus ako celok z hľadiska 

Poznať a charakterizovať typy základných 

tkanív (krycie, svalové, spojivové, nervové). 

Vedieť vymenovať a lokalizovať orgánové 

sústavy a ich časti. 



stavby a funkcie 

 tkanivá a orgány 

 oporná a pohybová sústava 

 tráviaca sústava a výţiva 

 

 

 dýchacia sústava, dýchanie vodných 

a suchozemských ţivočíchov, mechanizmus 

dýchania, význam kyslíka pri 

metabolických procesoch 

 telové tekutiny  

 srdce a sústava krvného obehu 

 vylučovacia a koţná sústava, osmoregulácia 

 riadiace a regulačné sústavy – hormonálna, 

nervová 

 vrodené správanie – inštinkt, pud, kľúčový 

podnet, biorytmy; získané správanie – 

obligatórne a fakultatívne učenie; funkčné 

druhy správania 

 zmyslové orgány 

 obranné mechanizmy, imunitný systém 

 reprodukcia a ontogenetický vývin 

ľudského jedinca 

 človek a zdravý ţivotný štýl  

 

  

 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov – 

krycej, opornej, pohybovej sústavy a 

charakterizovať ich funkcie v závislosti od 

spôsobu ţivota a ţivotného prostredia.  

 

Opísať vnútornú a vonkajšiu stavbu kostí, 

poznať spôsoby spojenia kostí. Poznať časti 

kostry a ich funkciu.  

Porovnať typy svalov z hľadiska mikroskopickej 

stavby a funkčných rozdielov. Poznať základné 

skupiny kostrových svalov človeka.  

Vysvetliť mechanizmus kontrakcie kostrového 

svalu.  

Poznať najčastejšie poruchy opornej a 

pohybovej sústavy a moţnosti ich prevencie. 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov 

tráviacej sústavy. Poznať ich význam a funkcie.  

Vysvetliť látkový a energetický metabolizmus 

cukrov, tukov a bielkovín v ľudskom tele.  

Poznať a vysvetliť význam hlavných zloţiek 

potravy. Vysvetliť potrebu správnej výţivy, 

poznať dôsledky nesprávnych stravovacích 

návykov a najčastejšie ochorenia tráviacej 

sústavy. 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov 

dýchacej sústavy. Poznať ich význam a funkcie.  

Charakterizovať vonkajšie a vnútorné dýchanie.  

Poznať najčastejšie príčiny chorôb dýchacích 

ciest a moţnosti ich prevencie. 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov 

obehovej sústavy. Poznať ich význam a funkcie.  

Poznať zloţenie, typy a obeh telových tekutín.  

Charakterizovať jednotlivé zloţky krvi a krvné 

skupiny. 

Poznať stavbu, činnosť srdca a krvný obeh rýb, 

obojţivelníkov, plazov, vtákov a cicavcov.  

 

Vedieť rozlíšiť ţily a tepny, veľký a malý krvný 

obeh.  

Vysvetliť tok prúdenia krvi a vzájomné 

prepojenie malého a veľkého krvného obehu.  

Poznať príčiny, podstatu a moţnosti prevencie 

chorôb kardiovaskulárneho systému.  

Charakterizovať miazgu a miazgový obeh.  

Vysvetliť význam obranných regulačných 

mechanizmov a imunity pri zabezpečovaní 

homeostázy a obrane organizmu pred 

nepriaznivými vplyvmi prostredia. 

 

 

 

 

Opísať stavbu, fylogenézu, typy orgánov 



vylučovacej sústavy. Poznať ich význam 

a funkcie.  

Opísať tvorbu moču.  

Poznať príčiny, podstatu a moţnosti prevencie 

najčastejších chorôb vylučovacej sústavy. 

Charakterizovať procesy premeny látok a 

energie a spôsoby termoregulácie ţivočíchov v 

závislosti od podmienok vonkajšieho prostredia.  

 

Vymenovať riadiace a regulačné sústavy 

ţivočíchov a človeka.  

Poznať fylogenézu, stavbu, typy a funkciu 

nervovej sústavy. 

Porovnať nervové a hormonálne riadenie 

organizmu. 

Vysvetliť stavbu a funkciu centrálnej a 

obvodovej nervovej sústavy, autonómnych a 

vegetatívnych funkcií nervovej sústavy.  

Vysvetliť podstatu vyššej nervovej činnosti.  

Vysvetliť rozdiel medzi nepodmienenou 

a podmienenou reflexnou činnosťou nervovej 

sústavy človeka. 

Charakterizovať jednotlivé funkčné druhy 

správania ţivočíchov – potravové, ochranné, 

sexuálne, materské správanie, orientácia, 

komunikácia, teritorialita, sociálne správanie –

skupinové, hra.   

 

Poznať základné ţľazy s vnútorným 

vylučovaním a účinok ich hormónov na 

organizmus ţivočíchov a človeka. 

 

Poznať fylogenézu, stavbu a typy zmyslových 

orgánov ţivočíchov a človeka. Vysvetliť princíp 

a význam ich činnosti.  

 

Poznať spôsoby rozmnoţovania 

mnohobunkových organizmov a zákonitosti ich  

embryonálneho a postembryonálenho vývinu.  

Opísať stavbu a funkciu pohlavnej sústavy muţa 

a ţeny.  

Opísať individuálny vývin človeka.  

Poznať spôsoby prenosu a moţnosti prevencie 

pohlavných chorôb.  

Definovať zdravie. Charakterizovať zdravý 

ţivotný štýl a jeho význam pre fyzické a 

psychické zdravie.  

 

 

Poznať dôsledky nesprávneho ţivotného štýlu 

a toxikománie na zdravie človeka a moţnosti 

prevencie závislostí.  
 

 



  

VII. Učebné zdroje 

 

Jelínek, J.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc 2007 

Kolektív autorov: Zmaturuj z biológie. Didaktis, Brno 2006  

Kriţan, J.: Maturita z biológie. Príroda, Bratislava 2006 

Višňovská, J. – Ušáková, K. a kol.: Biológia pre 1. ročník gymnázií. Svet ţivých organizmov. EXPOL 

PEDAGOGIKA, Bratislava 2010  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. Biológia bunky a rastlín. SPN, Bratislava 2006 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. Vývoj, systém a ekológia rastlín. SPN, Bratislava 2004 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 3. Biológia a etológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2005 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 4. Vývoj, systém a ekológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2006 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 5. Genetika. SPN, Bratislava 2008 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. Biológia človeka, evolúcia a vznik ţivota na Zemi. SPN, 

Bratislava 2005 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7. Praktické cvičenia a seminár I. SPN, Bratislava 2007 

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8. Praktické cvičenia a seminár II. SPN, Bratislava 2009 

 
 

 

 



SEMINÁR Z CHÉMIE 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

 štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

 Predmet Seminár z chémie je určený hlavne šrudentom, ktorí sa rozhodli maturovať z chémie. Obsahovo 

vychádza z cieľových poţiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetu chémia.  Cieľové poţiadavky  

priamo nadväzujú na Štátny vzdelávací program vzdelávacej oblasti Človek a príroda  ISCED 3A - chémia 

a v porovnaní s jeho obsahovým a výkonovým štandardom sú rozšírené o vybrané pojmy, témy a zručnosti. Práve 

tieto sú predmetom vzdelávania na hodinách Seminárov z chémie.  

Organizácia vyučovania 

 Predmet seminár z chémie sa podľa ŠkVP CGŠM Spišská Nová Ves vyučuje ako povinne voliteľný  predmet 

v 3. ročníku s hodinovou dotáciou  2 hodiny týţdenne a v 4. ročníku s hodinovou dotáciou  4 hodiny týţdenne 

 Organizačné formy vyučovania:  vyučovacia hodina, laboratórne práce. Pri  vyučovaní sa uplatňujú  slovné 

metódy - výklad, opis, rozprávanie, beseda, rozhovor, dialóg, názorné metódy - demonštračný a ţiacky experiment , 

pozorovanie,a tieţ praktické metódy - písomné práce, tvorba referátov, prezentácií.  Na hodinách  Seminárov z chémie 

a počas domácej prípravy študentov sa pracuje aj s digitálnym obsahom Planéty vedomostí. 

 
Ciele učebného predmetu: 

 Cieľom vyučovania Seminárov z chémie je nadobudnúť ďalej uvedené kompetencie a súčasne získať 

poznatky nad rámec vymedzený Štátnym vzdelávacím programom.  

 
KOMPETENCIE ŹIAKOV: 

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

 pouţívať odbornú terminológiu, názvoslovie,  

 definovať pojmy, veličiny, zákony,  

 opísať chemické vedecké metódy / techniky,  

 vymenovať, uviesť príklady, opísať znaky chemických látok, dejov a pod.,  

 nachádzať súvislosti medzi zloţením, štruktúrou a vlastnosťami látok,  

 informovať o dejoch v širších súvislostiach,  

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

analyzovať ich,  

 aplikovať poznatky pri riešení chemických úloh a problémov súvisiacich s beţným ţivotom, 

chemickými výrobami, ochranou a tvorbou ţivotného 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,  

 uviesť argumenty pre chemické a fyzikálno-chemické deje,  

 dokázať, ukázať, 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,  

 ukázať základné laboratórne zručnosti a uskutočniť chemický experiment,  



 vyhodnotiť výsledky experimentu, formulovať závery v ktorých sa hodnotí hypotéza na základe 

získaných dát a diskutovať o výsledkoch experimentu,  

 napísať laboratórny protokol,  

 dodrţovať pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu,  

 zapájať sa do kolektívnej spolupráce pri vytváraní celkovej koncepcie a priebehu experimentu,  

 vyhľadať v chemickej literatúre (napr. MFCHT) informácie, údaje, grafy, tabuľky potrebné na 

riešenie problému,  

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

týkajúce sa textu,  

 vyhľadávať a spracovávať informácie získané z chemickej literatúry, internetu a pod., a vedieť ich 

vyuţiť pri tvorbe referátov a projektov,  

 pracovať s modelmi látok,  

 pracovať s počítačovým softvérom určeným na modelovanie štruktúr molekúl a pod. (odporúčaná 

kompetencia),  

  vyjadriť vlastný názor na aktuálne problémy súvisiace s chémiou (znečisťovanie a chrana ţivotného 

prostredia, získavanie energie a pod.).  

 

 
Vzdelávacie štandardy 

 Je tvorený obsahovým a výkonovým štandardom. Obsahový štandard vymedzuje základmé učivo ( pojmy ), 

ktorému by mal ţiak rozumieť a mal by ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard vymedzuje konkrétne 

poţiadavky na vedomosti, zručnosti a aplikácie poznatkov ( ţiak má vedieť... ) 



 

1. Charakteristika a rozdelenie organických látok. 
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Organická chémia, organická látka, 

štruktúra organických zlúčenín, izomé-

ria (konštitučná, priestorová – cis, trans 

izoméria vzhľadom na násobnú väzbu a 

vzhľadom na rovinu cyklu, stereoizo-

méria), acyklický – priamy reťazec, 

rozvetvený reťazec, cyklický reťazec, 

uhľovodík, uhľovodíkový zvyšok, nasý-

tený a nenasýtený uhľovodík, empiric-

ký (stechiometrický) vzorec, sumárny 

(molekulový vzorec), konštitučný 

(štruktúrny) vzorec, zjednodušený 

konštitučný vzorec, jednoduchá väzba, 

násobná väzba, dvojitá väzba, trojitá 

väzba, väzbovosť, reakčná schéma, me-

chanizmus reakcie, adičná reakcia, eli-

minačná reakcia, substitučná reakcia, 

oxidácia a redukcia organických látok, 

polárna a nepolárna molekula, rozpust-

nosť organických látok vo vode a v 

nepolárnych rozpúšťadlách, závislosť 

fyzikálnych vlastností organických lá-

tok od ich štruktúry, činidlo, radikál, 

nukleofil, elektrofil, alkány, alkény, 

alkadiény, alkíny, arény, heteroatóm, 

karcinogén, formovanie názorov na 

organické látky (Berzeliova vitalistická 

teória a experimenty, ktoré ju vyvrátili 

– F. Wöhler – príprava močoviny). 

Napísať schému prípravy močoviny z tiokyanatanu 

amónneho, poznať príčinu existencie veľkého počtu 

organických zlúčenín uhlíka, určiť väzbovosť atómov C, H, 

S, O, N a halogénov v molekulách organických zlúčenín,  

zaradiť danú organickú zlúčeninu na základe jej molekulo-

vého, resp. konštitučného vzorca medzi uhľovodíky a deri-

váty uhľovodíkov, zaradiť danú organickú zlúčeninu na 

základe jej konštitučného vzorca medzi alkány, alkény, 

alkadiény, alkíny, arény, nasýtené a nenasýtené, zlúčeniny s 

acyklickým (rozvetveným a nerozvetveným) a cyklickým 

reťazcom, zlúčeniny obsahujúce heteroatóm, určiť, či sa 

jedná o empirický, sumárny alebo konštitučný, resp. zjed-

nodušený konštitučný, vzorec zlúčeniny, označiť uhľovodí-

kový zvyšok a funkčné skupiny v uvedených vzorcoch,  

uviesť jednoduché príklady (štruktúrnym vzorcom) 

konštitučných a cis-trans izomérov, určiť charakter a typ 

väzby v organickej zlúčenine podľa zapísaného konštituč-

ného vzorca (jednoduchá, násobná, dvojitá, trojitá, polárna, 

nepolárna), napísať vzorce všetkých konštitučných izomérov 

alkánu, alkénu, cykloalkánu s daným molekulovým vzorcom 

(C3 – C5), zaradiť dané zlúčeniny podľa vzorca medzi 

jednotlivé typy izomérov, napísať chemické vzorce (mo-

lekulové, racionálne, štruktúrne) rôznych jednoduchých 

organických zlúčenín acyklických, cyklických, nasýtených, 

nenasýtených, aromatických, určiť, na základe reakčnej 

schémy alebo rovnice, či sa jedná o adičnú, eliminačnú 

alebo substitučnú reakciu, vedieť aplikovať poznatok, ţe 

uhľovodíky sú nepolárne zlúčeniny, napr. pri určovaní ich 

rozpustnosti vo vode a nepolárnych rozpúšťadlách, hlavne v 

spojení s ich vyuţitím v beţnom ţivote, zostaviť modely 

znázorňujúce priestorové usporiadanie atómov v molekulách 

organických zlúčenín, vyhľadať v chemických tabuľkách 

informácie o fyzikálnych vlastnostiach vybraných orga-

nických zlúčenín, porovnať fyzikálne vlastnosti izomérov 

(teplota varu, topenia, rozpustnosť vo vode) na základe 

údajov v chemických tabuľkách a vysvetliť rozdiely na 

základe štruktúry. 

 

2. Uhľovodíky dôleţité v praktickom ţivote, ich vlastnosti a vplyv na ţivé organizmy a ţivotné prostredie, 

ropa, uhlie, zemný plyn 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Homologický rad, homologický vzorec, 

alkyl, cykloalkyl, hydrogenácia, 

dehydrogenácia, polymerizácia, 

monomér, polymér, makromolekula, 

Poznať vzorce a triviálne názvy: acetylén, izoprén, vzorec a 

názov alkylových skupín: metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, 

izopropyl-, vinyl-, uviesť príklady alkánov, cykloalkánov, 

alkénov, alkadiénov, alkínov (vzorce, názvy), utvoriť názov 



polymerizačný stupeň, fosílna a 

recentná surovina, zemný plyn, 

odorizácia zemného plynu, ropa, 

frakčná destilácia, benzín, oktánové 

číslo benzínu, nafta, mazut, asfalt, 

petrochémia, uhlie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arén (aromatický uhľovodík), 

konjugovaný systém násobných väzieb, 

delokalizačná energia. 

a napísať vzorec: nerozvetvených alkánov, alkénov, alkínov 

C1 – C10 a cykloalkánov C3 – C6; rozvetvených alkánov, 

alkénov a alkínov C4 – C10 s maximálne dvomi rovnakými 

alkylovými skupinami uvedenými vyššie, poznať skupens-

tvo alifatických uhľovodíkov C1 – C4, C5 – C16 a vyššie,  

porovnať dĺţku, pevnosť jednoduchej, dvojitej a trojitej väz-

by, posúdiť reaktivitu uhľovodíka vzhľadom na jeho štruk-

túru (prítomnosť násobnej alebo jednoduchej väzby), poznať 

typy reakcií charakteristických pre alkány (SR), alkény a 

alkíny (AE) a uviesť aspoň jeden ich príklad chemickou 

rovnicou, napísať chemickú rovnicu horenia (dokonalé, 

nedokonalé) metánu, napísať chemickú rovnicu reakcie 

metánu s Cl2, napísať chemickú rovnicu reakcie eténu s 

H2O, HCl, H2 a vyuţitie týchto reakcií v priemysle pri 

výrobe etanolu, PVC a stuţovanie tukov, zapísať chemickú 

rovnicu dokonalého a nedokonalého horenia alkánov C1 – 

C4, zapísať schému polymerizácie eténu a izoprénu, poznať 

spôsob, akým sa v laboratóriu dokazuje násobná väzba 

(brómová voda, KMnO4 – nie chemickou rovnicou), vyme-

novať uhľovodíky, ktoré sa vyuţívajú ako zdroje energie a 

príklady ich konkrétneho vyuţitia (metán, propán, bután),  

charakterizovať zemný plyn (zloţenie, výbušnosť, farba, 

zápach – odorizácia, horľavosť, ťaţba, preprava, vyuţitie 

ako surovina na výrobu organických látok a zdroj energie),  

charakterizovať ropu (zloţenie, horľavosť, farba, zápach, 

ťaţba, preprava, spracovanie, základné frakcie, vyuţitie ako 

surovina na výrobu organických látok a zdroj energie),  

porovnať fosílne palivá z hľadiska ich vyčerpateľnosti, 

ekologických dôsledkov ich ťaţby, spracovania a vyuţitia, 

obsahu škodlivých prímesí (kyslé daţde, skleníkový efekt).  

Poznať vzorce a triviálne názvy: benzén, styrén, naftalén, 

toluén, poznať vzorec a názov skupiny fenyl-, utvoriť názov 

a napísať vzorec arénov odvodených od benzénu s maxi-

málne dvomi alkylovými skupinami, uviesť príklady 

aromatických uhľovodíkov, vysvetliť chemickú podstatu 

aromatického charakteru arénov, vedieť, ţe pre arény sú 

typické substitučné elektrofilné reakcie,  zapísať chemickou 

schémou priebeh SE reakcií benzénu (halogenácia, nitrácia, 

sulfonácia) – iba do 1. stupňa, napísať chemickú schému 

polymerizácie styrénu, poznať negatívny vplyv benzénu a 

jeho derivátov na zdravie (karcinogénne účinky).  

 

3. Deriváty uhľovodíkov, ich vlastnosti, pouţitie a vplyv na ţivé organizmy a ţivotné prostredie.  
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Halogénderiváty, hydroxyderiváty, 

alkoholy, jednosýtny a viacsýtny 

alkohol, fenoly, lieh, étery, karbonylové 

zlúčeniny, aldehydy, ketóny, 

Vymenovať skupiny derivátov uhľovodíkov podľa funkčnej 

skupiny a uviesť príklady zlúčenín z jednotlivých skupín 

derivátov uhľovodíkov, poznať väzbovosť S, O, N a halo-

génov v organických zlúčeninách, poznať charakteristické 



nitroderiváty, amíny, PVC, teflón, 

insekticíd, freóny, karboxylová 

kyselina, indukčný a mezomérny efekt 

funkčnej skupiny. 

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 

najdôleţitejšie triviálne názvy a vzorce derivátov uhľovodí-

kov: chloroform, jodoform, vinylchlorid, anilín, etyléngly-

kol, 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-hetero-

atóm a vyznačiť čiastkové náboje na atómoch väzby C-he-

teroatóm, posúdiť vplyv funkčnej skupiny na fyzikálne a 

chemické vlastnosti a reaktivitu derivátu (indukčný a mezo-

mérny efekt), poznať typy reakcií charakteristických pre ha-

logénderiváty a hydroxyderiváty – SN a E, napísať reakčnú 

schému reakcie brómetánu s NaOH (SN aj eliminačný pro-

dukt), chápať, ţe oxidáciou primárnych alkoholov vznikajú 

aldehydy a ďalej karboxylové kyseliny, oxidáciou sekun-

dárnych alkoholov vznikajú ketóny, aj opačné redukčné 

procesy, napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acet-

aldehyd a kyselinu etánovú, chemickou schémou zapísať 

polymerizáciu vinylchloridu a tetrafluoreténu, vedieť, ţe 

freóny a mnohé insekticídy majú charakter halogénderivá-

tov, porovnať rozpustnosť etanolu vo vode, najmä s pri-

hliadnutím na skúsenosť z beţného ţivota, poznať vyuţitie 

chloroformu, tetrachlórmetánu, metanolu, glycerolu, 

etylénglykolu, formaldehydu, acetónu a ich účinok na 

ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi 

(toxicita, horľavosť, výbušnosť), vysvetliť základný princíp 

výroby etanolu (aj chemické rovnice), jeho vyuţitie (roz-

púšťadlo, výroba octu, chemická výroba, dezinfekcia, po-

travinárstvo) a jeho účinky na ľudský organizmus, poznať 

vyuţiitie karboxylových kyselín (octová, benzoová), porov-

nať silu monokarboxylových kyselín C1 – C4, poznať výz-

nam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a 

bielkovín, poznať vyuţitie freónov, posúdiť vplyv ich che-

mického pôsobenia na ozónovú vrstvu a z toho vyplývajúce 

dôsledky pre ţivotné prostredie.  

 

4. Anorganická chémia  
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Vodík, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemín, biogénny prvok, 

malta, vodný kameň, tvrdosť vody. 

Sklo, inertná atmosféra, ozón, anomália 

vody, spaľovanie (dokonalé, 

nedokonalé), aluminotermia, halogény, 

Poznať slovenské názvy a značky prvkov 1. a 2. skupiny 

PSP, uviesť ich výskyt v prírode vo forme nerastov, poznať 

základné vlastnosti vodíka a z nich vyplývajúce vyuţitie,  

opísať alkalické kovy a kovy alkalických zemín a ich 

vlastnosti, vymenovať a charakterizovať izotopy vodíka,  



vzácny plyn,. 

Korózia, hrdza, oceľ, liatina, zliatina, 

amalgám, pasivácia kovov. 

porovnať atómové polomery, elektronegativitu a 1. ionizač-

nú energiu s-prvkov, na základe konfigurácií a ďalších 

informácií z PT opísať typ väzieb H v zlúčeninách a porov- 

nať s s1 a s2 prvkami, vysvetliť vznik katiónov s-prvkov, 

porovnať fyzikálne vlastnosti H, s1 a s2 prvkov, porovnať 

chemické vlastnosti H a s1 a s2 prvkov  poznať aspoň dva 

spôsoby prípravy vodíka - zápis chemickou rovnicou, popis 

priebehu chemickej reakcie, opísať chemický princíp výroby 

kovov a halogénov elektrolýzou taveniny halogenidov,  vys-

vetliť typ reakcií s-prvkov s kyslíkom, halogénmi, vodou, 

kyselinami, hydroxidmi, zapísať ich rovnicami, poznať 

vzorce látok s názvom: sóda, sóda bikarbóna, pálené vápno, 

hasené vápno, vápenec, poznať význam a pouţitie zlúčenín 

alkalických kovov: NaOH, KOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3,  

vysvetliť význam vápenca a sadrovca v stavebnom priemys-

le, porovnať rozpustnosť CaCO3 a Ca(HCO3)2 vo vode, 

vysvetliť rozdiel medzi prechodnou a trvalou tvrdosťou 

vody, odstraňovanie tvrdosti vody, odstraňovanie vodného 

kameňa, porovnať postavenie vodíka a s-prvkov v elektro-

che-mickom rade napätia, uskutočniť dôkaz katiónov s1 a s2 

kovov plameňovou skúškou, poznať význam a vplyv iónov 

Na+, K+, Ca2+, Mg2+ na ľudský organizmus, minerálne vody,  

vysvetliť pouţitie NaCl ako konzervačnej látky.  

Poznať skupenský stav p-prvkov za štandardných podmie-

nok, poznať výskyt C, Si, Al, N, P, O, S, halogény a ich 

zlúčenín v prírode, odvodiť na základe konfigurácie a 

elektronegativity charakteristické typy väzieb u Al, C a Si,  

zostaviť model tuhy a diamantu, zaradiť C, N, P, O, S, F, I 

medzi biogénne prvky, poznať základné vlastnosti Al a z 

toho vyplývajúce jeho vyuţitie, aplikovať poznatky o 

redoxných vlastnostiach C a Al pri zápise rovníc výroby 

kovov, zapísať chemickými rovnicami reakcie Al a C s O,  

opísať výrobu hliníka elektrolýzou z Al2O3, poţţitie kryštá-

lov Si a Ge ako polovodičov, zapísať chemickými rovnicami 

amfotérne a redukčné vlastnosti Al, posúdiť vlastnosti 

oxidov uhlíka, navrhnúť a zrealizovať reakciu prípravy CO2 

z CaCO3, poznať pôsobenie oxidov uhlíka CO a CO2 na ţivé 

organizmy, vedieť, ţe CO2 je tzv. „skleníkovým plynom“, a 

ţe v hlavnej miere prispieva ku globálnemu otepľovaniu 

Zeme, porovnať a vysvetliť základné vlastnosti diamantu a 

tuhy na základe pochopenia ich kryštálovej štruktúry a typov 

väzieb, chápať pouţitie NaHCO3 na zníţenie kyslosti v 

ţalúdku, uviesť hlavný dôvod pre pouţitie (NH4)2CO3 a 

NaHCO3 pri pečení cesta,  zdôvodniť maximálnu väzbovosť 

dusíka 4 a fosforu 5, vymenovať a charakterizovať allotro-

pické modifikácie fosforu , uviesť argumenty pre stálosť N2 

vo všetkých skupenstvách, poznať pojem frakčná destilácia 



vzduchu ako spôsob výroby N2, uviesť vlastnosti NH3, 

chemickými rovnicami zapísať princíp výroby amoniaku a 

HNO3, napísať štruktúrne vzorce HNO3, porovnať redoxné 

vlastnosti koncentrovanej a zriedenej HNO3, zdôvodniť 

pasiváciu Fe, Al, Cr koncentrovanou HNO3, chápať a uviesť 

dôvod rozpustnosti NH3, HCl vo vode ,vedieť o znečistení 

ţivotného prostredia oxidmi N a ich príspevok pri vzniku 

kyslých daţďov, poznať vyuţitie N2O, poznať vyuţitie N2. 

poznať vyuţitie zlúčenín dusíka a fosforu, vedieť, ţe kyanidy 

sú jedovaté, odvodiť moţné oxidačné čísla p4 prvkov,  

poznať význam kyslíka a vody pre ľudský organizmus,  

poznať základné vlastnosti O2, O3 ,  navrhnúť a uskutočniť 

prípravu kyslíka z H2O2 , dôkaz a jeho vlastnosti, odvodiť na 

charakteristické väzby O a S, opísať rozdiely na molekulách 

(O3, S8, H2O, H2S), uviesť argumenty pre príčiny 

rozdielnych fyzikálnych vlastností vody a sulfánu, nakresliť 

geometriu molekúl H2O a H2S, O3, H2O2, nakresliť štruk-

túrne vzorce H2SO3, H2SO4, vysvetliť kyslé vlastnosti 

H2SO4 a napísať chemickú rovnicu jej reakcie s vodou,  

opísať rovnicami redoxné vlastnosti kyslíka, ozónu, H2S, 

SO2, H2SO4 a zdôvodniť ich, porovnať redoxné vlastnosti 

koncentrovanej a zriedenej H2SO4, vysvetliť ekologické 

problémy súvisiace s ozónovou vrstvou Zeme, kyslými daţ-

ďami, poznať negatívny vplyv sulfánu na ľudský organiz-

mus a jeho charakteristický zápach,  poznať vlastnosti 

sulfánu, chemickou rovnicou zapísať princíp výroby SO2, 

SO3, H2SO4, porovnať rozpustnosť O2 a CO2 vo vode a jej 

význam v prírode, vysvetliť prítomnosť kyslíka ako 

nevyhnutnú podmienku horenia a vznik rôznych produktov 

(CO, CO2) v závislosti od mnoţstva reagujúceho kyslíka a 

negatívny vplyv vznikajúcich produktov na ľudské zdravie,  

poznať najbeţnejšie spôsoby vyuţitia peroxidu vodíka, ozó-

nu, síry, kyslíka, poznať selén ako biogénny prvok a zák-

ladné informácie o jeho vplyve na ľudský organizmus,  

opísať fyzikálne vlastnosti halogénov za normálnych 

podmienok, poznať výskyt halogénov a vzácnych plynov v 

prírode, resp. vo vesmíre (He), na základe elektrónových 

konfigurácií porovnať stabilitu p6 prvkov s ostatnými p1 aţ 

p5 prvkami, odvodiť na základe konfigurácií a 

elektronegativity moţné oxidačné čísla halogénov, odvodiť 

na základe elektrónových konfigurácií a elektronegativity 

charakteristické väzby v molekulách halogénov, 

halogenovodíkov, halogenidov, kyslíkatých kyselinách 

halogénov, odôvodniť príčinu rozdielnej reaktivity 

halogénov a vzácnych plynov, porovnať reaktivitu 

halogénov, polaritu väzieb v ich zlúčeninách,  

uviesť dôvody rôznych moţných oxidačných čísel fluóru a 



chlóru, opísať rovnicami oxidačné vlastnosti halogénov,  

zapísať chemickú rovnicu reakcie H2 a Cl2, vysvetliť kyslé 

vlastnosti kyseliny HCl a zapísať chemickú rovnicu jej 

reakcie s H2O, OH– a NaOH, napísať reakcie HCl s kovmi,  

odôvodniť reakcie HCl s kovmi (s rôznym elektródovým 

potenciálom – rôzna poloha vzhľadom ku H v elektroche-

mickom rade napätia kovov), porovnať vlastnosti halogeno-

vodíkových kyselín, opísať základný princíp priemyselnej 

výroby chlóru,  

porovnať a odôvodniť acidobázické vlastnosti, oxidačné 

schopnosti a stálosť kyslíkatých kyselín chlóru, poznať 

vyuţitie chlóru a jeho zlúčenín a jódu ako dezinfekčných 

prostriedkov a chlorečnanov ako výbušnín, vedieť, ţe 

kyselina HCl je zloţkou ţalúdočných štiav a kyselina HF 

leptá sklo, odôvodniť malú reaktivitu vzácnych plynov na 

základe ich elektrónovej konfigurácie, poznať vyuţitie 

argónu a vzácnych plynov vo výbojových trubiciach, poznať 

rádioaktivitu radónu ako rizikový faktor pre prostredie.  

Vysvetliť základný princíp výroby ţeleza a ocele a ich 

vyuţitie (redukcia Fe2O3 uhlíkom), opísať chemickou 

rovnicou princíp výroby Cr aluminotermicky, poznať 

základné vlastnosti Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Ag, Au, Pt, Hg 

(kujnosť, ťaţnosť, elektrická vodivosť, nízka teplota topenia 

Hg, pasivácia Cr a Fe) a z toho vyplývajúce vyuţitie jedno-

tlivých kovov, poznať postavenie Cu, Ag, Au, Hg a Zn, Fe v 

elektrochemickom rade napätia kovov, napísať rovnice 

reakcií Cu, Zn, Fe, Cr s kyselinou chlorovodíkovou, poznať 

zloţenie zliatin bronz, mosadz a ich vyuţitie, poznať 

triviálny názov a vyuţitie CuSO4 · 5H2O, vysvetliť 

základnú funkciu hemoglobínu v ľudskom organizme a 

vedieť, ţe obsahuje katióny ţeleza, vedieť, ţe Fe a Ni tvoria 

základ zemského jadra.  

 

5. Biolátky v ţivých organizmoch 
 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Lipidy, jednoduché lipidy, tuky, oleje, 

vosky, esenciálne kyseliny, stuţovanie 

tukov, zmydelňovanie tukov, mydlá, 

zloţené lipidy, fosfolipidy, glykolipidy, 

hydrofóbne vlastnosti, cholesterol, 

LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, 

lipémia, ω-3-mastné kyseliny (len 

význam pre človeka). 

 

Charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, 

vlastností, významu a zastúpenia vo výţive človeka, poznať 

názvy a vzorce najbeţnejších alkoholov a kyselín, ktoré 

tvoria molekuly lipidov, napísať vzorec triacylglycerolu z 

danej kyseliny, odôvodniť nerozpustnosť lipidov vo vode a 

nepolárnych rozpúšťadlách, vysvetliť rozdiel medzi zloţe-

ním tuhých tukov a olejov, vysvetliť podstatu ţltnutia tukov,  

napísať chemickú rovnicu hydrolýzy lipidu v kyslom alebo 

zásaditom prostredí, poznať pojem mydlo a vysvetliť rozdiel 

medzi mydlami a saponátmi z hľadiska chemického zloţe-



nia, vysvetliť podstatu čistiacich účinkov mydiel, charakteri-

zovať 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 výţiva, obezita), poznať 

vosky z hľadiska výskytu a významu, charakterizovať 

výskyt, význam a zloţenie glykolipidov a fosfolipidov,  

porovnať význam LDL – „zlého cholesterolu“ a HDL – 

„dobrého cholesterolu“ pre človeka.  

 

Sacharidy, jednoduché sacharidy, 

mono-, oligo- a polysacharidy, aldózy, 

ketózy, tri-, pent- a hexózy, 

glyceraldehyd, dihydroxyacetón, 

chiralita, chirálne centrum, D- a L- 

formy, optická izoméria, ribóza, 

deoxyribóza, glukóza, fruktóza, 

sacharóza, laktóza, škrob, glykogén, 

celulóza, energetická hodnota 

sacharózy, glykémia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielkoviny (proteíny), biologická 

funkcia, aminokyselina, glycín, alanín, 

peptidová väzba, amfión, izoelektrický 

bod, biuretová reakcia, primárna, 

sekundárna, terciárna a kvartérna 

Charakterizovať sacharidy z hľadiska významu, výskytu a 

pôvodu, napísať všeobecnú chemickú schému fotosyntézy,  

klasifikovať sacharidy podľa prítomnej funkčnej skupiny na 

aldózy a ketózy, podľa zloţenia na jednoduché a zloţené 

(oligosacharidy a polysacharidy), vysvetliť obsah pojmov 

chiralita, chirálne centrum, optická izoméria, vedieť určiť 

chirálny atóm uhlíka vo vzorci sacharidu, poznať názvy a 

vzorce ,  aplikovať pravidlá vzniku poloacetálového 

hydroxylu v molekule monosacharidov pri vzniku 

cyklických štruktúr monosacharidov (glukóza, fruktóza),  

vysvetliť vznik alkoholov a kyselín zo sacharidov, porovnať 

oxidačno-redukčné vlastnosti sacharidov, uviesť argumenty 

pre rozdielne redoxné vlastnosti sacharidov (redukujúce a 

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 výţivu človeka, zaradiť 

sacharózu a laktózu z hľadiska zloţenia a charakterizovať 

ich z hľadiska významnosti pre výţivu človeka, charakteri-

zovať škrob, glykogén a celulózu z hľadiska výskytu, vzniku 

a významu pre človeka, poznať negatívny účinok nadmer-

ného príjmu sacharózy pre človeka, uviesť rôzne potra-

vinové zdroje sacharózy a porovnať ich vplyv na zmenu 

glykémie.  

Poznať bielkoviny ako prírodné makromolekulové látky 

vybudované z α- aminokyselín, uviesť výskyt a význam 

bielkovín pre ţivé organizmy (stavebná, transportná, 

katalytická, regulačná, obranná funkcia), klasifikovať 

bielkoviny podľa zloţenia, vlastností a pôvodu, poznať 

štruktúru 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,  

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 umoţňujú vznik sekundárnej a terciárnej štruktúry 

bielkovín, uviesť argu-menty pre vznik globulárnej a fibrilárnej 



štruktúra, fibrilárne, globulárne 

bielkoviny, denaturácia, hém, 

hemoglobín, lipoproteíny, 

glykoproteíny, fosfoproteíny, 

hemoproteíny, myoglobín, enzýmy, 

protilátky, energetická hodnota 

bielkovín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzým, aktivačná energia, 

biokatalyzátor, aktívne miesto, enzým–

substrátový komplex, koenzým, 

apoenzým, špecifický katalytický 

účinok, inhibícia kompetitívna a 

nekompetitívna, α-amyláza, pepsín, 

trypsín. 

 

 

 

 

 

 

 

štruktúry bielkovín, opísať proces denaturácie bielkovín a jej 

význam, uviesť moţné príčiny denaturácie bielkovín, 

odôvodniť, prečo sú teploty nad 40C nebezpečné pre ţivot 

človeka a prečo sa varom nestráca výţivná hodnota bielkovín, 

vysvetliť, čo by bolo moţné pouţiť k zabráneniu otravy 

ťaţkými kovmi po ich poţití, určiť experimentálne teplotu 

koagulácie vajcového bielka,  

dokázať prítomnosť bielkovín v predloţených vzorkách 

biuretovou reakciou. 

Poznať enzýmy ako bielkovinové molekuly s vlastnosťami 

biokatalyzátorov, definovať pojmy aktívne miesto enzýmu, 

funkčná a substrátová špecifickosť enzýmov, klasifikovať 

enzýmy podľa typu katalyzovanej reakcie (lipázy, oxidore-

duktázy, hydrolázy, transferázy, izomerázy, lyázy), vys-

vetliť vplyv enzýmu na priebeh reakcie na základe grafu 

zmeny energie reakcie bez enzýmu a s enzýmom, uviesť 

argumenty princípov pôsobenia faktorov ovplyvňujúcich 

rýchlosť enzýmových reakcií a ich praktický význam,  

poznať faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmovej reakcie 

(mnoţstvo enzýmu, mnoţstvo substrátu, pH prostredia, 

teplota prostredia), porovnať kompetitívnu a nekompetitívnu 

inhibíciu a uviesť príklad, uviesť príklad aktivácie a inhi-

bície enzýmov, uviesť konkrétne príklady enzýmov a ich 

funkciu v organizme (napríklad α-amyláza, pepsin, trypsín.  

Poznať nukleové kyseliny ako prírodné makromolekulové 

látky zloţené z nukleotidov, klasifikovať nukleové kyseliny 

podľa zloţenia (RNA, DNA), vymenovať dusíkaté bazy 

nukleových kyselín (vzorce budú tvoriť prílohu maturitného 

zadania), opísať zloţky nukleotidov a druh väzieb medzi 

nimi, načrtnúť schému zloţenia nukleotidov a nukleozidov,  

opísať vyššie úrovne štruktúry DNA (dvojzávitnica, – 

superhelix), vysvetliť význam pojmu komplementarita na 

príklade DNA, charakterizovať mediátorovú, transferovú a 

ribozómovú RNA z hľadiska ich funkcie a výskytu v bunke,  

opísať a charakterizovať hlavné fázy proteosyntézy, opísať 

význam adenozínového nukleozidu pre tvorbu ATP, zloţe-

nie ATP, jej význam ako primárneho zdroja energie v 

bunke, vysvetliť dôleţitosť ATP a poznať makroergickú 

väzbu, porovnať stavbu DNA a RNA.  

Poznať vitamíny ako esenciálnu skupinu chemicky nejed-

notných látok, dôleţitých pre činnosť enzýmov človeka,  

poznať názvy a označenie vitamínov A – retinol, E – 

tokoferoly, D – kalciferoly, K3, PP, B1 – tiamín, B2 - – 

riboflavín, B3 – niacín, B5 – kyselina pantoténová, B6 – 

pyridoxín, B12 – kobalamín, C – kyselina L-askorbová, H – 

biotin, klasifikovať vitamíny podľa rozpustnosti v tukoch a 

vo vode, charakterizovať retinol, kalciferoly, tokoferoly z 

hľadiska výskytu, významu a funkcie v ľudskom organizme,  

uviesť moţné dôsledky vystavenia organizmu hypervitami-

nóze a hypovitaminóze vitamínov rozpustných v tukoch,  



 

Nukleové kyseliny, genetická 

informácia, adenín, guanín, cytozín, 

uracil, tymín, nukleozid, nukleotid, 

DNA, RNA, makroergická väzba, 

mediátorová, transferová, ribozómová 

RNA, komplementarita, kodón, 

antikodón, polynukleotidový reťazec, 

ATP. 

 

 

Vitamín, hypovitaminóza, 

hypervitaminóza, retinol, kalciferoly, 

tokoferoly, tiamín, riboflavín, niacín, 

pyridoxín, kyselina pantoténová, 

kyselina listová, biotín, kyselina L-

askorbová, skorbut, antioxidanty, FAD, 

NADH. 

uviesť hlavné potravinové zdroje retinolu, kalciferolov, 

tokoferolov, charakterizovať tiamín, riboflavín, niacín, 

pyridoxín, kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú, biotín a 

kyselinu L-askorbovú z hľadiska výskytu, významu a 

funkcie v ľudskom organizme, uviesť moţné dôsledky 

vystavenia organizmu hypovitaminóze vitamínov roz-

pustných vo vode, uviesť hlavné potravinové zdroje tiamínu, 

riboflavínu, niacínu, pyridoxínu, kyseliny pantoténovej, 

kyseliny listovej, biotínu a kyseliny L-askorbovej a vysvetliť 

úlohu antioxidantov v potrave, posúdiť vzťah medzi predáv-

kovaním niektorými vitamínmi a ich rôznou rozpustnosťou,  

posúdiť vplyv úpravy a spôsobu uchovávania potravín na 

účinok vitamínov (napr. oxidácia vzdušným kyslíkom).  

 

 

6. Chémia prírodných látok    

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Heteroatóm, furán, tiofén, pyrol, 

pyridín, purín, pyrimidín 

Vysvetliť obsah pojmov heteroatóm, heterocyklické zlúčeniny.  

Napísať chemické vzorce najdôleţitejších heterocy-klických 

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 reakcií uvedených 

zlúčenín (halogenácie, nitrácie, sulfonácie), napísať rovnice 

reakcií, rozhodnúť, ktorá zo zlúčenín furán, tiofén a pyrol 

podlieha najľahšie adičným reakciám; odôvodniť a napísať 

chemické rovnice. 

 

7. Chémia makromolekulových látok  

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Plasty, monomér, polymér, makromo-

lekula, polymerizácia,  polymerizačný 

stupeň, polykondenzácia, polyadícia. 

Zapísať schému polymerizácie eténu a izoprénu. 

Aplikovať poznatky o priebehu polymerizačných reakcií pri 

zápise polymerizácie eténu, propénu, styrénu a vzniku 

syntetických kaučukov. Napísať schému výroby močovi-



noformaldehydových ţivíc (aminoplastov),  

Napísať schému polykondenzácie fenolu a formaldehydu a jej 

praktický význam pre prípravu fenoplastov a porov-nať so 

schémou vzniku aminoplastov. 

 

 
Metódy a formy práce 

Vzdelávanie v predmete Seminár z chémie završuje a prehlbuje  osvojenie si poznatkov 

z jednotlivých oblastí chémie na gymnáziu. K dosiahnutiu tohto cieľa vyuţíva rôzne metódy práce. od 

motivačných cez expozičné aţ  po fixačné  a diagnostické. Vzhľadom na to, ţe cieľom tohto predmetu je 

príprava ţiaka na maturitnú skúšku v predmete Chémia, dôraz sa kladie na rôzne metódy upevňovania 

a diagnostiky úrovne získaných vedomostí a zručností ţiakov. 
 

 Prierezové témy 

 Environmentálna výchova  

 Mediálna výchova  

 Ochrana ţivota a zdravia  

 Multikultúrna výchova  

 Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Environmentálna výchova 

 V Seminári z chémie sa táto téma uplatňuje v týchto tematických okruhoch: 

 voda - s prvky, voda - zázračná kvapalina, kolobeh vody v prírode, vodné zdroje a ochrana ich čistoty, 

pitná voda, odpadová voda, čistenie odpadových vôd, chemické zloţenie vody, hospodárenie s vodou 

 ovzdušie - p- prvky, zloţenie vzduchu, význam vzduchu, znečisťovanie vzduchu, exhaláty, smog, kyslé 

daţde, klimatické zmeny, cyklus oxidu uhličitého v prírode, skleníkové plyny, ozónová diera 

 význam prírodných zdrojov pre človeka - ropa, uhlie, zemný plyn fosílne zdroje ( neobnoviteľný zdroj 

energie) a obnoviteľné prírodné zdroje energie ( biomasa, slnko, geotermálna energia...) a ich dopad na 

ţivotné prostredie a kvalitu ţivota človeka, racionálne vyuţívanie prírodných a alternatívnych zdrojov vo 

vzťahu k udrţateľnému rozvoju. 

 odpady - uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, plasty, prírodné látky, oddeľovanie zloţiek zmesí,  skládky 

odpadov, recyklácia odpadov, vyuţitie odpadov, triedenie a likvidácia odpadov 

 náš ţivotný štýl - spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na ţivotné prostredie 

 prostredie a zdravie - uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, vitamíny, kvalita ţivota a zdravie, kvalita 

ţivota, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, moţnosti a spôsoby ochrany zdravia, enviromentálne 

zdravie 

 

Mediálna  výchova 

 V Seminári z chémie moţno túto prierezovú tému vyuţiť v rôznych tematických celkoch pri formách ako sú 

beseda, referát, prezentácia, diskusia na danú tému, jednoduchý projekt, kde ţiak prezentuje poznatky získané z 

mediálnych zdrojov, ale aj svoj postoj k problematike a získaným poznatkom.. Pozornosť obracia k vecnej správnosti 

a presnosti správy, a to tak kritickou analýzou existujúcich textov, ako aj vlastnou produkciou a utváraním návyku 

overovať si čo najdôkladnejšie všetky údaje. 

 všeobecná chémia - Periodická sústava prvkov, periodický zákon, rýchlosť chemických reakcií, praktické 

vyuţitie redoxných dejov, kyslé daţde, protolytické reakcie 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplyv na zdravie 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín 



 

Multikultúrna výchova 

 V Seminári z chémie pri realizovaní tejto prierezovej témy nie je aţ taký dôleţitý výber témy. Najviac 

efektívna sa javí skupinová forma výuky, práca v tíme. Pri nej má byť ţiak  schopný tolerovať odlišné záujmy, názory 

i schopnosti druhých,  dokáţe si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov,  je schopný niesť 

zodpovednosť za svoje správanie a konanie, dokáţe komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych 

skupín,  je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i 

schopnosti druhých, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti.  

 všeobecná chémia - rýchlosť chemických reakcií - výhoda, nevýhoda,, praktické vyuţitie redoxných dejov - 

dopad na národné hospodáratvo 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplav na zdravie 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín 

 

Ochrana ţivota a zdravia 

  V Seminári z chémie sa realizuje hlavne získavaním poznatkov prostredníctvom tematických celkov:  

 všeobecnej chémie - termochémia, uhlík (vplyv oxidov uhlíka na človeka a prírodu), dusík (oxidy dusíka ako 

zloţky exhalátov, ich účinky na človeka a prírodu, kyslé daţde, jedovatosť, skleníkový efekt, smog, dusičnany 

ako zloţky výbušnín), chlór (jedovatosť, dezinfekčné účinky) 

 anorganickej chémie - voda (dekontaminácia, dezaktivizácia, pitná voda a ochrana jej zdrojov), princípy 

ochrannej masky, filtračno-ventilačného systému úkrytov, nebezpečná práca s bielym fosforom, zlúčeninami 

horčíka a hliníka, olovo - ochrana pred radiáciou ale aj jedovatá látka, otravné zlúčeniny ortuti a arzénu, 

nebezpečenstvo štiepnych reakcií. 

 organickej chémie - škodlivosť ropných produktov, uhľovodíky a ochrana pri práci s nimi, chemické 

slzotvorné látky, halónové hasiace prístroje, chemické nervovoparalytické látky, výbušniny a nebezpečenstvo 

práce s nimi, otrava alkoholom, dezinfekčné prostriedky, fosgén, pracie prostriedky a ich vyuţitie na 

dekontamináciu, význam plastov pri ochrane pred účinkami zbraní hromadného ničenia, vplyv rádioaktívneho 

ţiarenie na organizmus, nebezpečenstvo pouţívania halucinogénnych látok, ich moţné pouţitie ako bojových 

látok a prvá pomoc pri ich pouţití, protipoţiarna ochrana pri vyuţívaní reakčného tepla. 

 bezpečnosť a hygiena práce -  osobitosti práce s chemikálismi, prvá pomoc pri zasiahnutí ţieravinami, 

toxickými látkami, pri úrazoch elektrickým prúdom, pri mechanických poraneniach, protipoţiarne opatrenia 

pri práci s chemikáliami, ošetrovanie popálenín, význam a funkcia osobných ochranných pracovných 

prostriedkov pri práci s chemickými látkami. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 V Seminári z chémie sa téma realizuje na samotnom ţiakovi ako jedincovi aj ako príslušníkovi kolektívu 

triedy. Ţiaka vedieme k tomu, aby dokázal  porozumieť sebe samému aj druhým, bol schopný si utvárať pozitívny 

postoj k sebe samému a k druhým, aby dokázal identifikovať stresory, bol  schopný predchádzať 

sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, dokázal prispievať k utváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, uvedomoval si hodnotu spolupráce, dokázal rozvíjať základné 

schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti o sebe ako sú sebapoznávanie, sebaúcta, sebadô-vera a s 

tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelá-vanie.  

Téma sa môţe realizovať v rámci tematických celkov:  

 organická chémia - alkoholy - etanol a jeho vplyv na zdravie človeka, uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 

toxické látky, halucinogény, bojové otravné látky 

 biochémia - kvalita ţivota a zdravie, drogy, alkaloidy, návykové látky, lieky 

 

 

 



Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 V Seminári z chémie môţeme pouţiť projektové vyučovanie pri nadobúdaní vedomostí rôznych tematických 

celkov. Vhodnejšie sú určite tie, v ktorých si študenti môţu overiť naštudované poznatky aj prakticky formou pokusu, 

exkurzie, pozorovania. Výsledkom je jednoduchý projekt, ktorý prezentujú a obhajujú pred celou triedou. 

 všeobecná chémia - vlastnosti kryštalických látok v závislosti na ich štruktúre, faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií, korózia a ochrana pred ňou 

 anorganická chémia - kyslík a jeho zlúčeniny, hliník a jeho vplyv na zdravie a ţivotné prostredie, klasická 

fotografia 

 organická chémia - ropa, uhlie, zemný plyn -fosílne palivá, alternatívne zdroje energie 

 biochémia - cholesterol a omega mastné kyseliny, alkaloidy, liečivá, kontaminácia potravín, odpady 

 

Učebné zdroje 

Chémia pre 1. ročník gymnázia, prof. RNDr. J. Vacik, DrSc. a kol. 

Chémia pre 1. ročník gymnázia, Doc. RNDr. J. Kmeťová, PhD. a kol. 

Anorganická chémia, prof. RNDr. M  Prokša, PhD. a kol. 

Chémia pre 2. ročník gymnázia, doc.RNDr. J. Pacák, CSc.  a kol. 

Chémia pre 3. ročník gymnázia, doc.RNDr. J. Čársky, CSc. a kol. 

Zloţenie a štruktúra anorganických látok, prof. RNDr.Ľ. Ţurková, Csc. a kol.  

Základy chemického deja a jeho zákonitosti -doplnkový text pre 1. ročník gymnázií, P. Silný 

Výpočty v chémii, J. Kandráč a kol. 

Zmaturuj z chémie, Mgr. M. Benešová a kol. 

Názvoslovie anorganických látok, A. Sirota a kol. 
digitálny obsah Planéta vedomost 

 



SEMINÁR Z DEJEPISU 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

  štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne 
 

Charakteristika predmetu  

            Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integraftívnych vzťahoch 

predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. 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 ţiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ 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 môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto 

vedie ţiakov 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 dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

Dejepis je v zmysle vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách začlenený do 

skupiny spoločenskovedných voliteľných maturitných predmetov. Sprostredkuje študentom potrebné kompetencie - 

vedomosti, zručnosti a hodnoty, ktoré im môţu pomôcť k postupnému začleňovaniu sa do štruktúry noriem a hodnôt 

spoločnosti, v ktorej ţijú. Získané dejepisné kompetencie majú študentom umoţniť orientovať sa v spleti politických, 

ekonomických, sociálnych a kultúrnych faktov, s ktorými sa budú stretávať vo svojom ţivote. Dejepis má významnú 

úlohu v procese prípravy študenta k občianstvu, a teda aj pri formovaní vzťahu k historickému dedičstvu vlastného 

národa i ľudstva. 

Ciele predmetu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových kompetencií – 

spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré 

umoţnia ţiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vţdy konečnými 

a jednostrannými interpretáciami 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 



 poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych (mnohostranných) školských 

historických prameňov, ktoré povaţujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť 

dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé 

otázky, prostredníctvom ktorých ţiaci riešia uvedené úlohy a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského 

dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať 

transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne 

explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať 

prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) 

poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom 

učení 

 informovať ţiakov o význame práce historika a o historických metódach, prameňoch a periodizácii dejín 

 vyzdvihnúť civilizačný prínos antiky a kresťanstva k európskej civilizácii 

 ţiaci získavajú poznatky o novom spôsobe organizácie spoločnosti – feudalizme a ţivote ľudí v stredoveku 

 zoznámiť ţiakov o predkoch Slovákov a o ich spôsobe ţivota 

 ţiaci sa zoznámia so vznikom Uhorska a prínose Slovákov v tomto procese, fungovaní štátu, etnickom zloţení 

Uhorska a o kultúre a vzdelanosti jeho obyvateľov 

 vzdelať ţiakov tak, aby vedeli vysvetliť a pochopiť nové filozofické a vedecké myšlienky, novú organizáciu 

štátu a jeho častí 

 ţiaci budú schopní pochopiť a vysvetliť historický rozvoj Uhorska v novoveku 

Cieľové poţiadavky na maturantov z dejepisu vymedzujú, ktoré vedomosti a zručnosti by mali študenti počas 

štúdia získať a vedieť preukázať. Maturitná skúška z dejepisu sa vzťahuje na učebnú látku celého gymnaziálneho 

štúdia predmetu dejepis. Nevychádza iba zo Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 3, príloha dejepis, kde je 

uvedený obsahový a výkonový štandard pre 1. - 3. ročník ale aj z obsahu seminára z dejepisu, ktorý študenti absolvujú 

v 3. a 4. ročníku. Súhrn získaných vedomostí a zručností z povinného predmetu dejepis a seminára z dejepisu vytvára 

predpoklad pre získanie poţadovaných vedomostí a zručností na absolvova-nie maturitnej skúšky z dejepisu. 

 

Základné predmetové kompetencie ( spôsobilosti) 

Ţiaci si kladú otázky a:  

1. pouţijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základ-ných operácií  

 s historickým časom 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 

- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 

- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

- pouţívať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti 

 



 s historickým priestorom 

- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a  procesmi 

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globál-nych historických javov a 

procesov a prepojenosť medzi nimi 

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry 

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym ţivotom 

- chápať úlohu osobností v dejinách 

 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

- charakterizovať  historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 

- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr 

- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a 

regiónoch 

- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré 

ovplyvňovali historický vývoj 

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí ţivota spoločnosti a človeka, 

predovšetkým mytológiu, náboţenstvo, vedy, umenie, kaţdodenný ţivot  

 

2. aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných  

postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických  

a hmotných prameňov - stopách po minulosti 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania 

 pri analyzovaní štruktúry problému 

 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

 pri vyjadrovaní toho, čo uţ vieme a čo ešte musíme odhaliť 

 pri myslení v alternatívach 

 pri vytvorení plánu skúmania 

 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

 pri vytváraní záznamu zo skúmania 

 

3. pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

 

 z rôznych zdrojov  – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok 

 z odbornej, populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

4. pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 

 pri vyberaní informácií 

 pri organizovaní informácií 



 pri  porovnávaní informácií 

 pri rozlišovaní informácií 

 pri  zaraďovaní informácií 

 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 

5. pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 

 pri zoradení výsledkov 

 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 pri určovaní podstatného, kľúčového 

 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 

Metódy a formy práce 

Pri rešpektovaní zásady veku primeranosti ako aj moţných adaptačných problémov ţiakov budú vyuţívané tieto 

metódy: 

 výklad 

 heuristický rozhovor 

 riadená práca ţiakov s historickým školským prameňom, historickou mapou, videoprogramom 

 práca s textom a otázkami 

 práca s odbornou literatúrou a časopismi 

 brainstorming 

 pojmové mapy 

 kooperatívne (skupinové) vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 



Ročník: Tretí 

1. Pravek 

    Prierezové témy: environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prehistória, antropogenéza, paleolit a jeho kultúry, neolit a 

jeho kultúry, bronzová doba, ţelezná doba, Kelti. 

Pojmy: archeológia, paleolit, neolit, kameň, bronz, ţelezo, 

keramika, polyteizmus  

Ţiak vie: 

Vysvetliť, čím sa zaoberá 

archeológia. 

Vysvetliť antropogenézu. 

Uviesť príklady zo ţivota pravekých 

ľudí ( odev, obydlie, komunikácia, 

náboţenstvo). 

Predstaviť a charakterizovať 

základné pracovné nástroje 

pravekých ľudí. 
 

Porovnať kamenné, bronzové a 

ţelezné nástroje a analyzovať ich 

podstatné vlastnosti. 

Opísať kultúru pravekých ľudí a 

porovnať ju so súčasnou kultúrou. 

 

 

2. Starovek 

    Prierezové témy: Ochrana ţivota a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Najstaršie  roľnícke  civilizácie,   štáty  v Mezopotámii,   chrámové  

a  palácové (redistributívne) hospodárstvo, orientálna despocia, 

staroveký Egypt, staroveká India a Čína.  

Civilizačný odkaz najstarších východných štátov a ich vplyv na 

európsku tradíciu.  

Egejská oblasť, antické Grécko, mestské štáty, grécka kolonizácia, 

grécko-perzské vojny, helenistický svet.  

Kultúra a vzdelanosť antického Grécka. 

Etruská kultúra, vznik a rozvoj Ríma, rímska republika, boj Ríma za 

nadvládu v Stredomorí, cisárstvo.  

Kultúra a vzdelanosť antického Ríma.  

Vznik kresťanstva.  

Zánik antického sveta. „Barbarské" civilizácie, „sťahovanie 

národov".. 

Pojmy: chrámové a palácové hospodárstvo, písmo, orientálna 

despocia, faraón, pyramídy, monoteizmus, polis, aristokracia, 

Ţiak vie: 

Charakterizovať podmienky pre 

vznik prvých štátov. 

Opísať a vysvetliť spoločný znak 

chrámového a palácového 

hospodárstva. 

Vysvetliť príčiny vzniku písma, 

porovnať jeho rozdielne druhy a 

význam v staroveku. 

Charakterizovať štát a sociálne 

rozvrstvenie spoločnosti v 

najstarších štátoch. 

Porovnať spôsob výroby a ţivot ľudí 

v najstarších štátoch ( Mezopotámia, 

Egypt, India, Čína, ţidovský štát ). 

Dokázať vplyv duchovnej a 

materiálnej kultúry najstarších štátov 

na európsku kultúru, 

Vysvetliť pojem mestský štát. 

Zdôvodniť, prečo v Grécku 

nevznikol jednotný štát. 

Uviesť príčiny a dôsledky 

zakladania gréckych osád mimo 

gréckeho územia. 



otroci, olympijské hry, patricij, plebs, tribún, konzul, senát, 

kolón, principát, dominát, limes romanus. 

Charakterizovať grécko-perzské 

vojny. 

Vysvetliť význam olympijských hier 

v starom Grécku a porovnať ich so 

súčasnými. 

Zdôvodniť, opísať a zhodnotiť 

výboje Alexandra Macedónskeho 

Vyhodnotiť grécku kultúru a jej 

význam pre súčasnosť. 

Vystihnúť znaky starogréckej 

demokracie. 

Porovnať antickú demokraciu s 

modernou demokraciou. 

Zhodnotiť význam kalokagatie pre 

súčasnosť. 

Opísať polohu Itálie a vplyv 

Etruskov na zaloţenie a rozvoj 

Ríma. 

Porovnať j ednotlivé vrstvy 

obyvateľstva Ríma. 

Charakterizovať etapy rozmachu 

Ríma a jeho premenu na impérium. 

Charakterizovať vývoj rímskeho 

impéria v období cisárstva. 

Analyzovať príčiny a dôsledky 

zániku Rímskej ríše. 

Porovnať rímsku a grécku kultúru a 

vysvetliť ich vplyv na európsku 

kultúru. 

Špecifikovať podmienky vzniku 
kresťanstva v období rímskeho 
cisárstva. 

Porovnať politický systém aténskej 
demokracie a rímskej republiky. 

Zovšeobecniť civilizačný odkaz 
antiky pre súčasnosť. 

Uviesť príčiny a následky sťahova-

nia národov. 

 

3. Stredovek 

    Prierezové témy: Ochrana ţivota a zdravia, regionálna výchova, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

Sťahovanie národov, vznik a rozvoj Byzantskej ríše, východná 

schizma, východní Slovania, juţní Slovania, Normani, Arabi, 

Franská ríša, Karol Veľký.  

Karolínska renesancia, románska kultúra, pápeţstvo, mnísi, 

učenci, misie, mníšske rády.  

Svätá ríša rímska nemeckého národa, Francúzsko, Anglicko, 

Ţiak vie: 

Charakterizovať proces „sťahovania 

národov" a vysvetliť vznik barbar- 

ských štátov. 

Charakterizovať vznik a rozvoj 

Byzantskej ríše. 

Charakterizovať vznik a rozvoj 

Franskej ríše. 

Analyzovať stredovekú spoločnosť a 

vysvetliť prejavy krízy tejto spoloč-

nosti. 



Český štát, Poľský štát.  

Vznik centralizovaných monarchií. Zastupiteľské orgány, 

agrárna revolúcia (dvojpoľný, trojpoľný systém). Nové zdroje 

energie. Urbanizácia, obchod, remeselná výroba.  

Stredoveká vzdelanosť. Spoločnosť vrcholného stredoveku. 

Návrat islamu. Stredná Európa v období vrcholného 

stredoveku. Krízové javy a kacírske hnutia. Kultúra 

vrcholného stredoveku. 

Slovania v strednej Európe: Samova ríša, Pribinovo 

knieţatstvo, Veľkomoravská ríša, byzantská misia.  

Pojmy: feudum, lénny pán, lénny systém, vazal, majordóm, 

monarchia, stavy, Verdunská zmluva, islam, Mohamed, korán, 

kalifát, hrad, mesto, dedina, kláštor, školy, univerzity, kmeňové 

zväzy, hradisko, liturgia, etnická identita, schizma, mestá, poddaní, 

nevoľníci. 

Analyzovať príčiny napätia medzi 

svetskou a cirkevnou mocou. 

Charakterizovať ţivot v stredove- 

kom meste a na dedine a porovnať 

ich. 

Vystihnúť špecifické znaky slobod-

ného kráľovského mesta. 

Rozpoznať príčiny a následky Veľ-

kej schizmy. 

Uviesť základné informácie o vzniku 

a rozvoji európskych štátov Fran-

cúzska, Anglicka a Svätej ríše rím-

skej nemeckého národa. 

Vystihnúť spoločné a rozdielne zna-

ky kresťanstva a islamu. 

Zhodnotiť význam stredovekej kul-

túry a vzdelanosti na konkrétnych 

príkladoch. 

Identifikovať sociálnu štruktúru spo-

ločnosti v období raného a vrcholné-

ho stredoveku. 

Vymedziť pravlasť Slovanov, určiť 

ich migračné smery a analyzovať dô-

vody migrácie. 

Zdôvodniť slovansko-avarské spolu-

ţitie. 

Rekonštruovať, na základe hmot-

ných prameňov, ţivot naslovanskom 

hradisku. 

Vysvetliť okolnosti vzniku Veľko-

moravskej ríše. 

Odhaliť príčiny a dôsledky napätia 

medzi Mojmírom a Pribinom, Rasti-

slavom a Svätoplukom. 

Identifikovať vzťahy medzi Veľko-

moravskou ríšou a Franskou ríšou. 

Charakterizovať a zhodnotiť pôsobe-

nie Konštantína, Metoda a Gorazda 

vo Veľkomoravskej ríši. 

Zaujať postoj k formovaniu sloven-

skej etnickej identity na základe ana-

lýzy historických prameňov. 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Bartl, J. – Kamenický, M. – Valachovič, P.: Dejepis pre 1. ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2000. 

Damankoš, M.: Svetové dejiny I. Eurolitera, Bratislava, Prešov, 2008. 

Elschek, K. – Hunka, J.: Slovenské dejiny I. Eurolitera, Bratislava, 2009. 

História, Historická revue – odborné časopisy. 

Dejepisný atlas. 



ROČNÍK: ŠTVRTÝ 

1. Úvod do štúdia dejepisu 

    Prierezové témy: mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zmena a kontinuita v priestore a čase, časová priamka, 

chronologická tabuľka, minulosť a prítomnosť regiónu, 

kultúrnohistorické národné pamiatky, predmet historiografie, dejiny 

a dejepis, pomocné vedy historické, osobitosti historikovho 

poznávania, metódy práce historika. 

Pojmy: pamäť, tradícia, kultúra dedičstvo, (UNESCO) 

chronológia, synchrón, asynchrón, periodizácia dejín, 

historický prameň, historiografia, historik, klasifikácia. 

Ţiak vie: 

Poznať regionálnu históriu v kontex-

te dejín. 

Rozpoznať kultúrnu a národnostnú 

rôznorodosť regiónu. 

Pouţívať periodické termíny,  medz-

níky. 

Pracovať s časovým diagramom (ča-

sovou priamkou). 

Zostaviť chronologickú tabuľku. 

Zostaviť chronologickú a synchrón-

nu tabuľku v kontexte svojho regi-

ónu. 

Charakterizovať predmet historio-

grafie. 

Zaraďovať historické udalosti chro-
nologicky. 
Rozpoznať rôzne druhy historických 
prameňov a dokázať zaradiť ich do 
systému. 
Špecifikovať postupne súbor ade-
kvátnych analytických otázok 
k školským historickým písomným 
prameňom. 

Charakterizovať inštitúcie, ktoré 

zbierajú, ochraňujú a sprístupňujú 
historické pramene 

Charakterizovať pomocné vedy hi-
storické. 

Poznať významné osobnosti sveto-
vých a národných dejín, zhodnotiť 
ich v kontexte historického vývoja a 
zdôvodniť ich význam pre ľudstvo. 
 

 

2. Pravek 

    Prierezové témy: environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prehistória, antropogenéza, paleolit a jeho kultúry, neolit a 

jeho kultúry, bronzová doba, ţelezná doba, Kelti. 

Pojmy: archeológia, paleolit, neolit, kameň, bronz, ţelezo, 

keramika, polyteizmus  

Ţiak vie: 

Vysvetliť, čím sa zaoberá 

archeológia. 

Vysvetliť antropogenézu. 

Uviesť príklady zo ţivota pravekých 

ľudí ( odev, obydlie, komunikácia, 

náboţenstvo). 

Predstaviť a charakterizovať 



základné pracovné nástroje 

pravekých ľudí. 

 

Porovnať kamenné, bronzové a 

ţelezné nástroje a analyzovať ich 

podstatné vlastnosti. 

Opísať kultúru pravekých ľudí a 

porovnať ju so súčasnou kultúrou. 

 

 

3. Starovek 

    Prierezové témy: Ochrana ţivota a zdravia, regionálna výchova, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Najstaršie  roľnícke  civilizácie,   štáty  v Mezopotámii,   chrámové  

a  palácové (redistributívne) hospodárstvo, orientálna despocia, 

staroveký Egypt, staroveká India a Čína.  

Civilizačný odkaz najstarších východných štátov a ich vplyv na 

európsku tradíciu.  

Egejská oblasť, antické Grécko, mestské štáty, grécka kolonizácia, 

grécko-perzské vojny, helenistický svet.  

Kultúra a vzdelanosť antického Grécka. 

Etruská kultúra, vznik a rozvoj Ríma, rímska republika, boj Ríma za 

nadvládu v Stredomorí, cisárstvo.  

Kultúra a vzdelanosť antického Ríma.  

Vznik kresťanstva.  

Zánik antického sveta. „Barbarské" civilizácie, „sťahovanie 

národov". 

. 

Pojmy: chrámové a palácové hospodárstvo, písmo, orientálna 

despocia, faraón, pyramídy, monoteizmus, polis, aristokracia, 

otroci, olympijské hry, patricij, plebs, tribún, konzul, senát, 

kolón, principát, dominát, limes romanus. 

Ţiak vie: 

Charakterizovať podmienky pre 

vznik prvých štátov. 

Opísať a vysvetliť spoločný znak 

chrámového a palácového 

hospodárstva. 

Vysvetliť príčiny vzniku písma, 

porovnať jeho rozdielne druhy a 

význam v staroveku. 

Charakterizovať štát a sociálne 

rozvrstvenie spoločnosti v 

najstarších štátoch. 

Porovnať spôsob výroby a ţivot ľudí 

v najstarších štátoch ( Mezopotámia, 

Egypt, India, Čína, ţidovský štát ). 

Dokázať vplyv duchovnej a 

materiálnej kultúry najstarších štátov 

na európsku kultúru, 

Vysvetliť pojem mestský štát. 

Zdôvodniť, prečo v Grécku 

nevznikol jednotný štát. 

Uviesť príčiny a dôsledky 

zakladania gréckych osád mimo 

gréckeho územia. 

Charakterizovať grécko-perzské 

vojny. 

Vysvetliť význam olympijských hier 

v starom Grécku a porovnať ich so 

súčasnými. 

Zdôvodniť, opísať a zhodnotiť 

výboje Alexandra Macedónskeho 

Vyhodnotiť grécku kultúru a jej 

význam pre súčasnosť. 

Vystihnúť znaky starogréckej 

demokracie. 

Porovnať antickú demokraciu s 

modernou demokraciou. 

Zhodnotiť význam kalokagatie pre 

súčasnosť. 



Opísať polohu Itálie a vplyv 

Etruskov na zaloţenie a rozvoj 

Ríma. 

Porovnať j ednotlivé vrstvy 

obyvateľstva Ríma. 

Charakterizovať etapy rozmachu 

Ríma a jeho premenu na impérium. 

Charakterizovať vývoj rímskeho 

impéria v období cisárstva. 

Analyzovať príčiny a dôsledky 

zániku Rímskej ríše. 

Porovnať rímsku a grécku kultúru a 

vysvetliť ich vplyv na európsku 

kultúru. 

Špecifikovať podmienky vzniku 

kresťanstva v období rímskeho 
cisárstva. 
Porovnať politický systém aténskej 
demokracie a rímskej republiky. 

Zovšeobecniť civilizačný odkaz 

antiky pre súčasnosť. 

Uviesť príčiny a následky sťahova-
nia národov. 

 

4. Stredovek 

    Prierezové témy: regionálna výchova, mediálna výchova, ochrana ţivota a zdravia,      

                                multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

Sťahovanie národov, vznik a rozvoj Byzantskej ríše, východná 

schizma, východní Slovania, juţní Slovania, Normani, Arabi, 

Franská ríša, Karol Veľký.  

Karolínska renesancia, románska kultúra, pápeţstvo, mnísi, 

učenci, misie, mníšske rády.  

Svätá ríša rímska nemeckého národa, Francúzsko, Anglicko, 

Český štát, Poľský štát.  

Vznik centralizovaných monarchií. Zastupiteľské orgány, 

agrárna revolúcia (dvojpoľný, trojpoľný systém). Nové zdroje 

energie. Urbanizácia, obchod, remeselná výroba.  

Stredoveká vzdelanosť. Spoločnosť vrcholného stredoveku. 

Návrat islamu. Stredná Európa v období vrcholného 

stredoveku. Krízové javy a kacírske hnutia. Kultúra 

vrcholného stredoveku. 

Ţiak vie: 

Charakterizovať proces „sťahovania 

národov" a vysvetliť vznik barbar- 

ských štátov. 

Charakterizovať vznik a rozvoj 

Byzantskej ríše. 

Charakterizovať vznik a rozvoj 

Franskej ríše. 

Analyzovať stredovekú spoločnosť a 

vysvetliť prejavy krízy tejto spoloč-

nosti. 

Analyzovať príčiny napätia medzi 

svetskou a cirkevnou mocou. 

Charakterizovať ţivot v stredove- 

kom meste a na dedine a porovnať 

ich. 

Vystihnúť špecifické znaky slobod-

ného kráľovského mesta. 

Rozpoznať príčiny a následky Veľ-

kej schizmy. 

Uviesť základné informácie o vzniku 

a rozvoji európskych štátov Fran-

cúzska, Anglicka a Svätej ríše rím-

skej nemeckého národa. 

Vystihnúť spoločné a rozdielne zna-



Slovania v strednej Európe: Samova ríša, Pribinovo 

knieţatstvo, Veľkomoravská ríša, byzantská misia.  

Formovanie Uhorského kráľovstva a prínos predkov Slovákov 

v jeho utváraní, formovanie slovenskej etnickej identity, 

etnický obraz stredovekého Uhorska, spôsob fungovania a 

organizácie štátu. Včasno stredoveký uhorský štát, vpád 

Tatárov, Uhorsko vo vzťahu k svojim susedom, Uhorsko v 

období vrcholného stredoveku, vzdelanosť a kultúra 

uhorského stredoveku. 

Pojmy: feudum, lénny pán, lénny systém, vazal, majordóm, 

monarchia, stavy, Verdunská zmluva, islam, Mohamed, korán, 

kalifát, hrad, mesto, dedina, kláštor, školy, univerzity, kmeňové 

zväzy, hradisko, liturgia, etnická identita, panovník, dynastia, 

tatársky vpád, ţupa, cirkevná správa, schizma, mestá, mestské 

privilégiá, baníctvo, uhorskí magnáti, poddaní, nevoľníci, 

dynastická politika, únie, Višegrad, husiti, bratríci, slovenská 

gotická cesta.. 

ky kresťanstva a islamu. 

Zhodnotiť význam stredovekej kul-

túry a vzdelanosti na konkrétnych 

príkladoch. 

Identifikovať sociálnu štruktúru spo-

ločnosti v období raného a vrcholné-

ho stredoveku. 

Vymedziť pravlasť Slovanov, určiť 

ich migračné smery a analyzovať dô-

vody migrácie. 

Zdôvodniť slovansko-avarské spolu-

ţitie. 

Rekonštruovať, na základe hmot-

ných prameňov, ţivot naslovanskom 

hradisku. 

Vysvetliť okolnosti vzniku Veľko-

moravskej ríše. 

Odhaliť príčiny a dôsledky napätia 

medzi Mojmírom a Pribinom, Rasti-

slavom a Svätoplukom. 

Identifikovať vzťahy medzi Veľko-

moravskou ríšou a Franskou ríšou. 

Charakterizovať a zhodnotiť pôsobe-

nie Konštantína, Metoda a Gorazda 

vo Veľkomoravskej ríši. 

Zaujať postoj k formovaniu sloven-

skej etnickej identity na základe ana-

lýzy historických prameňov. 

Zdôvodnia vznik Uhorského kráľov-

stva a prínos predkov Slovákov v 

tom procese. 

Vymedziť špecifické znaky mnoho-

národnostného uhorského štátu. 

Zhodnotiť, na základe analýzy his-

torických prameňov, význam Zlatej 

buly. 

Identifikovať dôsledky tatárskeho 

vpádu do Uhorska. 

Analyzovať Privilegium pro Slavis 

ako dôkaz formovania slovenskej et-

nickej identity. 

Charakterizovať architektonické pa-

miatky zo slovenskej gotickej cesty. 

Zhodnotiť politiky vlády Ľudovíta I. 

a Ţigmunda Luxemburského. 

Vymedziť dôsledky husitských vpá-

dov do Uhorska. 

Identifikovať sociálnu štruktúru oby-

vateľstva uhorského kráľovstva. 

Zhodnotiť rozvoj kultúry a vzdelania 

v Uhorsku za vlády Mateja Korvína, 

Académia Istropolitana. 

 

 

 

 



5. Novovek 

    Prierezové témy: multikultúrna výchova, ochrana ţivota a zdravia, environmentálna výchova    

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Humanizmus a renesancia, reformácia, vývoj európskych veľmocí, 

stavovská monarchia, absolutistický štát, počiatky parlamentarizmu. 

Katolícky a reformačný mocenský blok, tridsaťročná vojna. 

Revolúcie raného novoveku - Nizozemsko, Anglicko. Školstvo, 

veda, kultúra.  

Zámorské objavy, hľadanie cesty do Indie, koloniálne ríše, 

zámorský obchod, delenie sveta, stret kultúr, cenová revolúcia. 

Veľká francúzska revolúcia, Francúzsko počas Napoleona. 

Priemyselná revolúcia a jej dôsledky. Národné hnutia a 

nacionalizmus, politické programy, národný štát ,moderné politické 

prúdy, človek moderného veku. Zjednotenie Nemecka a Talianska. 

Moderný kolonializmus a jeho dôsledky, európske veľmoci a ich 

súperenie v 19. storočí. USA v 19. storočí. Ideové a kultúrne smery 

v 19. storočí. Umelecké smery a slohy.  

Vzostup Habsburgovcov, koniec stredovekého Uhorska. Rozdelenie 

Uhorska, Turci v Uhorsku. Habsburská monarchia a Slovensko. 

Protihabsburský odboj. Habsburgovci v európskej politike. 

Formovanie moderného slovenského národa, bernolákovci a 

jazyková otázka, myšlienky slovanskej vzájomnosti, štúrovská 

generácia, Slováci v revolúcii 1848/49, Slovensko za Bachovho 

absolutizmu, Slováci medzi Viedňou a Budapešťou. 

Rakúsko - Uhorsko ako mnohonárodná monarchia, politické 

aktivity Slovákov, zaloţenia Matice slovenskej, slovenské 

gymnáziá, industrializácia Slovenska, sociálna otázka na 

Slovensku. 

Pojmy: kníhtlač, humanizmus, renesancia, reformácia, 

protireformácia, osvietenstvo, mešťan, podnikateľ, absolutizmus, 

parlamentarizmus, revolúcia, Deklarácia nezávislosti USA, 

republikka, jakobínsky teror, cisárstvo, reštaurácia, Svätá aliancia, 

jar národov, priemyselná revolúcia, kapitalizmus, konzervativizmus 

liberalizmus, nacionalizmus, socializmus, kapitalista, robotník, 

vedec, ţenská otázka objavitelia, dobyvatelia, karavela, kolonizátor, 

kolónie, impérium, europeizácia, rasizmus. 

Moháč, satumársky mier, osvietenský absolutizmus, jezuitský a 

tereziánsky školský systém, náboţenská tolerancia. 

Etnicita, spisovný jazyk, kodifikácia, panslavizmus, 

Ţiak vie: 

Posúdiť význam zámorských obja-

vov pre nástup novoveku. 

Charakterizovať obdobie humaniz-

mu a renesancie. 

Identifikovať základné znaky kníh-

tlače ako média. 

Vymedziť príčiny reformácie a jej 

dôsledky. 

Posúdiť význam meštianskej vrstvy 

ako nového prvku v stredovekej a 

novovekej spoločnosti. 

Porovnať základné znaky absolutiz-

mu a parlamentarizmu. 

Objasniť príčiny a dôsledky revolú-

cií v Nizozemsku a Anglicku. 

Charakterizovať kultúru baroka. 

Vymedziť základné medzníky vývo-

ja francúzskej revolúcie a zhodnotiť 

pozitíva a a negatíva revolúcie. 

Identifikovať príčiny a dôsledky ná-

stupu Habsburgovcov na uhorský 

trón. 

Zovšeobecniť dôsledky tureckej prí-

tomnosti v Uhorsku. 

Vymedziť príčiny a dôsledky proti-

habsburských povstaní. 

Porovnať proces reformácie a proti-

reformácie v Uhorsku v kontexte 

Európy. 

Vysvetliť proces vzniku a rozvoja 

USA. 

Vymedziť znaky osvietenského ab-

solutizmu. 

Analyzovať najvýznamnejšie refor-

my Márie Terézie a Jozefa II. 

Uviesť príčiny a dôsledky súperenia 

Habsburgovcov o hegemóniu v 

Európe. 

Analyzovať príčiny vzniku cisárstva 

vo Francúzsku. 

Rozlíšiť charakter vojen počas revo-

lúcie a v období Napoleonovej vlá-

dy. 

Zhodnotiť úlohu Svätej aliancie pre 

Európu. 

Identifikovať a zovšeobecniť znaky 

vznikajúcej industriálnej spoločnos-

ti. 

Identifikovať znaky kapitalistickej 

spoločnosti, porovnať ich so znakmi 

feudálnej spoločnosti. 



pangermanizmus, maďarské národné hnutie, učenecká fáza 

národného hnutia, všeslovanská vzájomnosť, štúrovci, 

kultúrne a politické poţiadavky Slovákov, oktrojovaná ústava, 

almanach, dištrikt, segregácia, dualizmus, maďarizácia, 

modernizácia, slovenská otázka, politické strany, 

industrializácia, ţupa, ţupan, šovinizmus, patent, vysťahova-

lectvo.  

Analyzovať zjednocovací proces v 

Nemecku a Taliansku. 

Vysvetliť formovanie národných štá-

tov pod vplyvom osvietenstva. 

Vystihnúť spôsob ţivota jednotli-

vých sociálnych vrstiev v 19. storo-

čí. 

Dokumentovať rozvoj slovenského 

národného obrodenia. 
 

Špecifikovať ciele maďarského ná-

rodného hnutia. 

Zhodnotiť význam činnosti troch ge-

nerácií národne uvedomelých vzde-

lancov. 

Zovšeobecniť ciele politického pro-

gramu Slovákov. 

Analyzovať politický program Slo-

vákov - Ţiadosti slovenského náro-

da. 

Analyzovať revolučné roky v Rakús-

kej monarchii v kontexte slovenské-

ho národného hnutia. 

Rozlíšiť pozitívne a negatívne vý-

sledky revolučných rokov 1848/49 v 

Uhorsku. 

Analyzovať politický program Slo-

vákov - Memorandum národa slo-

venského. 

Rozlíšiť dôsledky zámorských obja-

vov pre kolónie a Európu. 

Analyzovať príčiny vzniku svetové-

ho trhu a obchodu. 

Zdokumentovať rozdelenie kolónií 

európskych veľmocí na začiatku no-

voveku a na konci 19. a začiatku 20. 

storočia. 

Opísať podstatné znaky imperializ-

mu. 

Charakterizovať politický, hospodár-

sky a sociálny vývoj USA v 2. pol. 

19. storočia. 

Rozlíšiť ciele Trojspolku a Dohody. 

Opísať politické, ekonomické a so-

ciálne pomery v Rusku v 2. pol. 19. 

storočia. 

Charakterizovať umelecké smery a 

slohy v 2.pol. 19. storočia. 

Analyzovať príčiny a dôsledky no-

vého štátoprávneho usporiadania Ra-

kúskej monarchie. 

Špecifikovať postavenie Slovákov v 

Uhorsku. 

Rozlíšiť ciele Starej a Novej Školy. 

Rozpoznať okolnosti vzniku a ciele 

prvých politických strán na Sloven-

sku. 



Rozpoznať ciele maďarizácie v ško-

lskej oblasti na Slovensku. 

Zhodnotiť význam Matice sloven-

skej a kultúrnych spolkov v ţivote 

Slovákov. 

Identifikovať proces modernizácie 

Rakúsko - Uhorskej monarchie v 2 

polovici 19. st. 

Vymedziť príčiny a dôsledky ďalšej 

vysťahovaleckej vlny Slovákov do 

zámoria. 

Špecifikovať spôsob ţivota Slová-

kov v USA. 

 

6. Dejiny 20. Storočia 

    Prierezové témy: tvorba projektu a prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova, ochrana ţivota a zdravia, 

regionálna výchova, osobnostný a soc. rozvoj                      

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prvá svetová vojna, ruské revolúcie, versailleský systém, 

Spoločnosť národov. Slovenská spoločnosť počas vojny, idea 

vzniku Československa, zahraničný a domáci česko - slovenský 

odboj, Slovensko v ČSR. 

Medzivojnová Európa: demokratické veľmoci, totalitné 

a autoritatívne reţimy, úsilie o kolektívnu bezpečnosť, Európa pod 

nemeckou hegemóniou, vznik, priebeh a dôsledky druhej svetovej 

vojny. 

Medzivojnové Československo a Slováci, Slovensko 

v medzivojnovom Československu (politický vývoj, hospodárstvo, 

školstvo, kultúra), autonómia Slovenska, Slovenská republika (1939 

-1945), SNP, Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny, Slovensko 

v komunistickom Československu. 

Studená vojna, krízy v sovietskom bloku, integrácia západnej 

Európy, rozpad koloniálnej sústavy, rozvoj socializmu mimo ZSSR, 

Blízky východ, Ázia, Afrika. 

Pád ţeleznej opony, euroatlantická hospodárska a vojenská 

spolupráca, NATO, Európska únia. 

Neţná revolúcia, rozdelenie Česko - Slovenska, vznik suverénnej a 

samostatnej Slovenskej republiky, Slovenská republika v Európskej 

únii. 

Svet v 21. storočí, globálny svet, krízové oblasti (Irak, Blízky 

východ, Afganistan, Balkán), veda, technika, kultúra v 20. stor. a 

začiatkom 21.storočia.. 

Pojmy: Sarajevský atentát, ultimátum, diktatúra proletariátu, 

Ţiak vie: 

Analyzovať príčiny a priebeh Prvej 

svetovej vojny. 

Zhodnotiť 1. svetovú vojnu a jej 

vplyv na vývoj v Európe a vo svete. 

Identifikovať geopolitické zmeny po 

prvej svetovej vojne. 

Vysvetliť situáciu na Slovensku v 

priebehu prvej svetovej vojny. 

Určiť medzníky domáceho a zahra-

ničného odboja. 

Analyzovať aktivity súvisiace so 

vznikom ČSR. 

Rozlíšiť znaky totalitného politické-

ho systému v Rusku a v ZSSR 

(1917-1953). 

Špecifikovať znaky totalitných poli-

tických systémov v Taliansku a 

v Nemecku. 

Vymedziť znaky demokratických 

politických systémov v medzivoj-

novom období. 

Charakterizovať kultúru medzivoj-

nového obdobia. 

Identifikovať príčiny vzniku druhej 

svetovej vojny. 

Analyzovať jednotlivé etapy priebe-

hu druhej svetovej vojny. 

Vysvetliť holokaust. 

Rekonštruovať podobu protifašistic-

kého odboja v Európe. 

Dokázať vplyv vedy a techniky na 

priebeh totálnej vojny. 
 

Špecifikovať dôsledky II. svetovej 



intervencia, reparácie, ratifikácia, signatár, československý odboj, 

Clevelandská dohoda, Pittsburská dohoda, autonomizmus, 

federalizmus, decentralizácia, suverenita, Martinská deklarácia, 

boľševický prevrat, komunizmus, moderná demokracia, fašizmus, 

nemecký národný socializmus, anexia, plán Barbarossa, blesková 

vojna, japonská expanzia, protifašistická koalícia, odboj, holokaust, 

šoa, Osvienčim, etnické čistky. 

Rozdelenie sveta, Marschalov plán, berlínsky múr, maďarská 

revolúcia, karibská kríza, tretí svet, ţelezná opona, 

neokolonializmus, kultúrna revolúcia, Solidarita, perestrojka, 

glasnost, hnutie nezúčastnených krajín, autoritatívny reţim, 

ţidovský kódex, protifašistický odboj, socializmus s ľudskou 

tvárou, normalizácia, Európska integrácia, neţná revolúcia, 

Verejnosť proti násiliu, Občianske fórum, referendum, globalizácia, 

terorizmus, ekológia, informačná explózia, mediálny svet, internet. 

vojny. 

Identifikovať príčiny vzniku bipolár-

neho sveta. 

Zdokumentovať podstatné príklady 

krízových javov rozdeleného sveta 

(1956 - 1989). 

Charakterizovať obdobie studenej 

vojny na konkrétnych príkladoch. 

Vysvetliť proces dekolonizácie. 

Zdôvodniť vplyv perestrojky a glas-

nosti na vnútropolitický vývoj štátov 

východného bloku. 

Zhodnotiť proces dekolonizácie v 2. 

polovici 20. storočia. 

Zdôvodniť príčiny pádu ţeleznej 

opony. 

Analyzovať teóriu čechoslovakizmu. 

Špecifikovať znaky politického 

systému ČSR. 

Analyzovať hospodárske, sociálne a 

kultúrne podmienky v ČSR. 

Rozlíšiť hlavné prúdy slovenskej 

politickej scény v ČSR. 

Vysvetliť centralizmus a autonomiz-

mus v ČSR. 

Rozpoznať príčiny a dôsledky Mní-

chovskej dohody a Viedenskej arbi-

tráţe. 

Uviesť príčiny vzniku autonómie a 

Slovenského štátu. 

Rozpoznajú kľúčové medzníky 

vnútropolitického a zahraničnopo-

litického vývoja Slovenskej  repu-

bliky 1939-1945. 

Analyzovať hospodárske, sociálne a 

kultúrne podmienky Slovenskej re-

publiky. 

Objasniť riešenie ţidovskej otázky v 

Slovenskej republike. 

Uviesť príčiny a dôsledky Sloven-

ského národného povstania. 

Uviesť príklady účasti Slovákov na 

bojiskách druhej svetovej vojny. 

Zdokumentovať kaţdodenný ţivot v 

Slovenskej republike počas 2. sveto-

vej vojny. 

Rozpoznať medzníky vnútropolitic-

kého vývoja ČSR v rokoch 1945-

1948. 

Vysvetliť prípravu komunistov na 

prevzatie a uskutočnenie moci v ro-

ku 1948. 

Vymedziť príčiny a dôsledky začle-

nenia ČSR do sovietskeho bloku. 

Vymedziť príčiny a dôsledky refor-

mného procesu v roku 1968. 

Vysvetliť dôsledky obdobia tzv. nor-



malizácie. 

Vysvetliť mocenské a politické dô-

vody euroatlantickej hospodárskej a 

vojenskej spolupráce. 

Rozpoznať kľúčové medzníky pro-

cesu európskej integrácie (od idey k 

realizácii). 

Identifikovať podstatné problémy 

procesu európskej integrácie. 

Rozpoznať európske kultúrne hod-

noty. 
 

Posúdiť dôleţitosť zachovania ná-

rodných hodnôt a tradícií v kontexte 

európskej integrácie. 

Zdokumentovať krízové javy v Eu-

rópe i vo svete po roku 1989. 

Vymedziť príčiny a dôsledky zrúte-

nia komunistického reţimu v Česko-

slovensku. 

Identifikovať príčiny a dôsledky 

rozdelenia Československa. 

Opísať proces vzniku samostatnej a 

suverénnej Slovenskej republiky v 

roku 1993. 

Rozpoznať kľúčové medzníky vývo-

ja Slovenskej republiky po r. 1993. 

Špecifikovať globálne problémy sú-

časného sveta. 

Zdokumentovať klady a zápory glo-

balizačných tendencií. 

 

Učebné zdroje 

Bartl, J. – Kamenický, M. – Valachovič, P.: Dejepis pre 1. ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2000. 

Kamenický, M. – Kodajová, D. – Tonková, M.: Dejepis pre 2. ročník gymnázií – svetové dejiny. SPN, 

Bratislava 2003. 

Bartl, J. – Kačírek, Ľ. – Otčenáš, M.: Dejepis pre 2. ročník gymnázií – národné dejiny. SPN, Bratislava 

2002. 

Daniela Kodajová – Mária Tonková.: Svetové dejiny pre 3. roč. gymnázií.SNP, Bratisla-va,1992. 

Alena Bartlová – Róbert Letz.: Národné dejiny pre 3. roč. gymnázií. SNP, Bratislava, 1995. 

Damankoš, M.: Svetové dejiny I., II., III. Eurolitera, Bratislava, Prešov, 2008. 

Elschek, K. – Hunka, J.: Slovenské dejiny I. Eurolitera, Bratislava, 2009. 

Budaj, M.: Slovenské dejiny II. Eurolitera, Bratislava, 2009. 

História, Historická revue – odborné časopisy. 

Dejepisný atlas. 
 



SEMINÁR Z FYZIKY 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

              štvrtý, 2 hodiny týţdenne, 50 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 

prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v kaţdodennom ţivote nad rámec obsahu učiva fyziky určeného 

Štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A pre gymnáziá. 

Je určený ţiakom, ktorí sa rozhodnú venovať fyzike v rozšírenej forme v posledných dvoch rokoch 

stredoškolského štúdia na gymnáziu. Vytvoria si tak prepoklady pre  úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z fyziky a 

otvoria si tak moţnosť uchádzať sa o štúdium niektorého z technických, prírodovedných alebo medicínskych odborov 

na vysokej škole.  

Obsahovo naväzuje na kompetencie ţiakov, získané štúdiom predmetu fyzika v 1. a 2. ročníku gymnázia a 

rozširuje vybrané pojmy, témy a zručnosti, určené Cieľovými poţiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 

z fyziky v aktuálním školskom roku. 

 

Ciele predmetu 

Zapamätanie a porozumenie 

Ţiak vie: 

• Pomenovať, opísať a vysvetliť fyzikálny jav pomocou fyzikálnych termínov. 

• Opísať a vysvetliť fyzikálny zákon ako kvalitatívny a kvantitatívny model reality, opísať jeho ohraničenosť, 

pouţiteľnosť a dôsledky pre beţný ţivot 

• Preukázať porozumenie: 

- vedeckých predstáv a ich potvrdení, 

- vedeckých metód a techník, 

- vedeckej terminológie, 

- metód prezentovania vedeckých informácií. 

• Pracovať s tlačenou literatúrou a multimediálnymi zdrojmi informácií. 

• Vyhľadávať informácie v internetovej sieti. 

Aplikácia 

Ţiak je schopný: 

• Aplikovať fyzikálne zákony v konkrétnych situáciách. 

• Opísať vplyv fyzikálnych objavov na beţný ţivot a spoločnosť. 

• Opísať prínos najvýznamnejších fyzikov vo vývoji fyziky. 



• Aplikovať a pouţiť 

- vedecké fakty a predstavy, 

- vedecké metódy a techniky, 

- vedeckú terminológiu na efektívnu komunikáciu, 

- vhodné metódy na prezentovanie vedeckých informácií. 

• Pracovať s vektormi: sčítanie, odčítanie, násobenie skalárom, rozklad vektorov na zloţky  

(nepoţaduje sa pouţívanie kosínusovej a sínusovej vety, skalárneho a vektorového súčinu). 

• Overovať správnosť vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami pomocou jednotiek pouţitých veličín 

(tzv. rozmerová analýza). 

• Vyjadriť závislosť medzi fyzikálnymi veličinami (vzťahom, tabuľkou, grafom) alebo získať  

informácie zadané týmto spôsobom. 

• Vyuţívať grafické techniky vo fyzike: plocha pod grafom, stúpanie krivky, maximá a minimá. 

• Vhodne zaokrúhľovať fyzikálne výsledky podľa počtu platných číslic. 

• Vhodne vyuţívať matematický aparát vo fyzike:  prirodzeného logaritmu a exponenciálnej  

funkcie, goniometrických funkcií, vybraných častí z analytickej geometrie. 

• Pracovať s počítačom v oblasti matematického modelovania fyzikálnych situácií, fyzikálnych  

závislostí a spracovania výsledkov fyzikálnych meraní. 

Experiment 

Ţiak je schopný: 

• Určiť a sformulovať úlohu . 

• Jasne sformulovať hypotézu, určiť podstatné premenné, načrtnúť postup práce s pouţitím  

vhodných pomôcok, materiálu a spôsob získavania a zaznamenávania nameraných hodnôt. 

• Uvádzať jednotky a odchýlky merania. 

• Spracovávať a analyzovať namerané hodnoty. 

• Urobiť vierohodný záver s vysvetlením; kde je to vhodné, výsledky porovnať s hodnotami v  

tabuľkách. Zhodnotiť postup práce (vrátane pomôcok a materiálu), jeho slabé miesta alebo chyby a navrhnúť zmeny 

vo všetkých oblastiach na skvalitnenie merania 

• Pracovať so širokým súborom technických pomôcok a pouţívať ich v zmysle bezpečnostných predpisov. Dodrţiavať 

inštrukcie 

• Pracovať v kolektíve: byť preň príspevkom, dokázať prijať prácu a nápady iného a povzbudiť ostatných k práci. 

• Pristupovať k experimentom, výskumom, projektom a riešeniam problémov s motiváciou,  

výdrţou a etickým správaním a s ohľadom na ich vplyv na ţivotné prostredie. 

• Pracovať s internetom a ďalšími prostriedkami IKT. 



 

Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní fyziky sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a experimentálne metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy ny začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu 

získavania a objavovania nových poznatkov. Pri motivácii sa vyuţíva skutočnosť, ţe fyzikálne pojmy, veličiny, 

jednotky a zákony boli zavedené, resp. objavené pri riešení konkrétneho problému, ţe fyzika ako veda vychádza 

predovšetkým zo skúseností, pozorovania , objavovania a z potrieb riešiť reálne situácie. 

Funkciou expozičných metód je oboznámiť ţiakov s novými veličinami, jednotkami, vzťahmi, zákonitosťami, 

pracovnými postupmi a nimi spojenými metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska 

osvojenia si nových poznatkov a zručností, ale i z hľadiska normatívneho, pretoţe rozvíjajú schopnosť samostatne sa 

vzdelávať. 

Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ 

k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa však zabúdať na systematické utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, 

na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými celkami. 

Z hľadiska zisťovania vzdelávacej a efektivity práce učiteľa či ţiaka, sú významné diagnostické metódy, ktoré 

pomáhajú realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi 

najbeţnejšie metódy patrí pozorovanie a písomné skúšanie - testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, 

experimenty,... 

Aktivita ţiaka pri vyučovaní fyziky nesmie byť orientovaná na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s hľadaním 

podstaty problému, so samostatným myslením , objavovaním a pozorovaním. Vyučovanie má do istej miery kopírovať 

objaviteľský postup. To si vyţaduje, pokiaľ je to moţné, aby sa učivo predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré 

majú ţiaci riešiť. Pri riešení problémov sa majú ţiaci naučiť pouţívať rôzne pramene informácií, prehľady vzorcov, 

tabuľky, encyklopédie a primeranú odbornú literatúru. Zdôrazňovanie aktivity ţiaka, jeho samostatnej práce, 

odporúčanie heuristických metód však ešte neznamená, ţe je potrebné zriecť sa metód a foriem typicky vyučovacieho 

charakteru. 

Experimentálne metódy majú vo fyzike nezastupiteľný význam pri overovaní zákonitostí, pozorovaní rôznych javov, 

pri ktorých si ţiak osvojuje postupy nasledovania inštrukcií písaných aj slovných, uvedomuje si zásady bezpečného 

pouţívania materiálov a techniky, zaznamenáva a spracúva údaje, spolupracuje v skupine. 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 

 

Poznávacia 

(kognitívna) 

Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Pouţívať kognitívne 

operácie 

Tvoriť, prijať a  

spracovať 

 informácie. 

Akceptovať  

skupinové 

rozhodnutia. 

Regulovať svoje 

správanie. 

Formulovať a riešiť 

problémy, pouţívať  

stratégie riešenia. 

Vyhľadávať  

informácie. 

Kooperovať v 

skupine. 

Vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické Formulovať svoj  Tolerovať odlišnosti  



myslenie. názor a  

argumentovať. 

jednotlivcov a iných. 

Nájsť si vlastný štýl  

učenia a vedieť sa 

učiť v skupine. 

 Diskutovať a viesť  

diskusiu o odbornom 

probléme. 

 

Myslieť tvorivo  

a uplatniť jeho  

výsledky. 

   

 



 Obsah/ obsahový štandard                                            Výstup/ výkonový štandard 

 

Meranie fyzikálnych veličín                                  OŢZ, ENV, OSR 

Základné fyzikálne veličiny a jednotky Pouţívať základné jednotky SI, pouţívať ich 

diely a násobky. Vypočítať absolútnu a relatívnu 

odchýlku pri fyzikálnyvh meraniach. Skalárne a vektorové eličiny 

Spracovanie fyzikálneho merania 

 

Mechanika OŢZ, ENV, OSR, MEV 

Druhy pohybov 

Aplikovať Newtonov gravitačný zákon pri riešení fyzikálnych 

úloh. 

Vypočítať veľkosť gravitačného zrýchlenia v danom mieste 

gravitačného poľa. 

Riešiť úlohy na pohyby telies v homogénnom gravitačnom poli 

Zeme. Vedieť výpočtom určiť polohu a veľkosť rýchlosti telesa 

v istom čase 

Z prvej kozmickej rýchlosti určiť obeţnú dobu telesa okolo 

Zeme. 

Aplikovať Keplerove zákony pri určení rýchlosti a doby obehu 

planét alebo druţíc 

Pouţívať Newtonove pohybové zákony pri riešení úloh. 

Vypočítať hybnosť telesa a sústavy telies.Vysloviť Pascalov a 

Archimedov zákon. 

Riešiť úlohy pre teleso pri pohybe na naklonenej rovine s trením 

i bez neho. 

Pouţívať zákon zachovania hybnosti pri riešení úloh v jednom 

rozmere. 

Aplikovať poznatky o pohyboch pri riešení fyzikálnych úloh.- 

vypočítať prácu vykonanú konštantnou silou / v smer i mimo 

smeru pohybu a pôsobiacej sily/ 

Riešiť jednoduché úlohy /pohyby v gravitačnom poli Zeme/ na 

pouţitie zákona zachovania mechanickej energie 

Aplikovať poznatky o práci, výkone, energii a účinnosti pri 

riešení úloh z praxe 

Určiť z výkonu prácu vykonanú za určitý čas 

Určiť z grafu závislosti rýchlosti ako funkcie času graf dráhy 

ako funkcie času /len pre priamočiare úseky/. 

Rozlíšiť rôzne prípady rovnováţnych polôh telies. 

Vyuţiť vzťahy pre moment sily a momentovú vetu pri riešení 

úloh z beţného ţivota a techniky.Vysloviť Pascalov a 

Archimedov zákon. Vysvetliť  pojmy  tlaková  sila,  

hydrostatická  tlaková  sila,  hydrostatická  vztlaková  sila, 

hydrostatický tlak. Rozhodnúť a zdôvodniť v jednotlivých 

prípadoch, či teleso z danej látky bude v kvapaline plávať, 

vznášať sa, alebo klesne ku dnu. 

Okamţitá a priemerná rýchlosť 

Dráha, rýchlosť, zrýchlenie 

Rovnomerný pohyb po kruţnici 

Uhlová rýchlosť 

Perióda, frekvencia 

Hybnosť  

Zákon zachovania hybnosti 

Newtonove pohybové zákony 

Newtonov gravitačný zákon 

Gravitačné a tiaţové zrýchlenie 

Práca, pracovný diagram 

Mechanická energia 

Výkon, účinnosť 

Pohyby v homogénnom 

gravitačnom poli Zeme 

Vrhy telies 

Tuhé teleso, moment sily 

Momentová veta 

Rovnováţna poloha tuhého telesa 

Pohyby v radiálnom gravitačnom 

poli Zeme 

Prvá a druhá kozmická rýchlosť 

Keplerove zákony 



 

 

 

Mechanika kapalín a plynov, 

Pascalov zákon, Archimedov 

zákon. 

Rovnica spojitosti, Bernoulliho 

rovnica. 

 

 

Molekulová fyzika a termodynamika OŢZ, ENV 

Vnútorná energia telesa, teplo Aplikovať kapilárne javy v úlohách z praktického 

ţivota. 

Aplikovať teplotnú objemovú rozťaţnosť kvapalín 

pri riešení úloh. Riešiť úlohy s kapilárnou eleváciou a 

depresiou. 

Riešiť úlohy s porovnaním účinku dĺţkovej teplotnej 

rozťaţnosti a deformácie telesa. Pouţiť Hookov 

zákon pri riešení úloh. Vyuţiť grafy  závislostí tlaku, 

objemu a teploty  na porovnávanie tepelných dejov 

ideálnych plynov. Pouţívať stavovú rovnicu pri 

riešení úloh. Vyuţiť kalorimetrickú rovnicu na 

riešenie konkrétnej úlohy. 

Kalorimetria 

Riešenie úloh 

Vlastnosti povrchovej vrstvy kvapaliny 

Kapilarita 

Teplotná objemová rozťaţnosť kvapalín 

Vlastnosti pevných látok 

Hookov zákon 

Teplotná dĺţková rozťaţnosť pevných látok 

Vlastnosti plynov, tepelné deje v plynoch 

Stavová rovnica ideálneho plynu 

 

Učebné zdroje 

 

Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Zdruţenie EDUCO, 2009, Koubek ,Lapitková, Demkanin 

Zmaturuj z fyziky, Didaktis, 2006, Tarábek a kol. 

Fyzika, Enigma, 2005, Teplička 

Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium, 1. časť, SPN, 1987, Tomanová, Baník a kol. 

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ, SPN,1989, Mikulčák, Klimeš, Široká,.. 

Výučbový softvér Planéta vedomostí. 

Internetové zdroje. 
 



SEMINÁR Z MATEMATIKY 

 

Ročník: tretí,   2 hodiny týţdenne,   66 hodín ročne 

   štvrtý, 2 hodiny týţdenne,   50 hodín ročne  

 

Charakteristika predmetu  

Učebný predmet seminár z matematiky je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie. Tento predmet zahŕňa: 

 matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať vo svojom ďalšom ţivote (osobnom, 

občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v 

ďalšom ţivote, 

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

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť. 

 

Rozvíjajúce ciele  

Vyučovanie v predmete matematika si kladie za cieľ dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 

 vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel, 

 dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc, 

 objavovanie kvantitatívnych a priestorových vzťahov, 

 oboznámenie sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov 

a diagramov – zavedenie pojmu funkcia, 

 oboznámenie sa so základnými geometrickými útvarmi, skúmanie a objavovanie ich vlastností, 

 zisťovanie odhadom, meraním a výpočtom veľkostí uhlov, dĺţok, povrchov a objemov, 

 riešenie polohových a metrických úloh z beţnej reality, 

 rozvoj priestorovej predstavivosti, 

 systematické vypisovanie moţností a zisťovanie ich počtu, 

 čítanie a tvorba grafov, diagramov a tabuliek dát, 

 porozumenie beţným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam, 

 realizácia a posúdenie jednoduchých štatistických prieskumov, 

 rozvíjanie schopnosti logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa 

vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

Metódy a formy práce 

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné ţiaka zaujať a motivovať, preto je potrebné vyuţívať rôzne metódy 

a formy. Počas vyučovacej hodiny je moţné vyuţiť viac foriem a metód. Ich striedanie môţe prispieť k udrţaniu 

pozornosti ţiaka a vyhnúť sa stereotypu. 

Výber metód a foriem súvisí s cieľom, ktorý chceme na danej vyučovacej hodine dosiahnuť. 

a/   Metódy 

- expozičná metóda – vyuţíva sa pri výklade nového učiva, 

- fixačná metóda – vyuţíva sa pri opakovaní a upevňovaní učiva, 

- motivačná metóda - jej cieľom je ţiaka zaujať, prebudiť v ňom kreativitu, 

- brainstorming – burza nápadov – dáva ţiakovi moţnosť vyjadriť svoj názor k danému problému, prípadne 

viesť diskusiu s ostatnými, s cieľom vybrať najvhodnejšie riešenie. 

b/   Formy 

- klasický typ hodiny – opakovanie, výklad, upevňovanie učiva, 

- práca v skupinách, 



- tvorba  a prezentácia projektov, 

- hodina s vyuţitím IT, e-learning, 

- riadený rozhovor – beseda, 

- diskusia, 

- hry, kvízy a súťaţe. 

 



 

Obsah Výstup 

1. Logika a mnoţiny 

      OSR, MEV, MKV 

Výroky, operácie s výrokmi, logické spojky. 

Operácie s výrokmi - riešenie úloh. 

Mnoţina, spôsoby určenia mnoţín, operácie 

s mnoţinami. Vennove diagramy. 

Rozlíšiť pouţívanie a význam logických spojok a 

kvantifikátorov v beţnom ţivote, v matematike,... 

Zistiť pravd.hodnotu výroku, v jednotlivých 

prípadoch rozhodnúť, či je výrok negáciou 

daného výroku. Zapísať a určiť mnoţinu 

vymen.jej prvkov, charakter.vlastn. alebo 

mnoţinovými operáciami. Pri riešení úloh o 

mnoţinách. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

2. Teória čísel 

OSR 

Prvočíslo, zloţené číslo, deliteľ, násobok,NSD, 

NSN, prvočinitele. 

Znaky deliteľnosti. 

Zistiť bez delenia deliteľnosť, nájsť NSD, NSN. 

Riešiť slovné úlohy na celočíselné riešenia s 

vyuţitím znakov deliteľnosti, NSN a NSD. Riešiť 

úlohy komplexného charakteru 

3. Funkcie, vlastnosti funkcií 

            OSR, MKV, OŢZ 

Definícia funkcie, definičný obor, obor hodnôt, 

vlastnosti funkcie. 

Inverzná, zloţená, periodická funkcia. Graf 

funkcie. 

 

Rozhodnúť, či daná závislosť dvoch premenných  

je funkciou, určiť extrémy funkcie , definičný 

obor, obor hodnôt, monotónnosť, ohraničenosť, 

párnosť, nepárnosť. Určiť inverznú funkciu k 

danej, načrtnúť ich grafy, nájsť priesečníky s 

osami súradníc. Riešiť úlohy komplexného 

charakteru 

4. Lineárna a kvadratická funkcia   

            OSR, MKV, OŢZ 

Definícia lineárnej a kvadratickej funkcie, grafy 

funkcií, vlastnosti. 

Riešenie úloh - lineárna a kvadratická funkci. 

                    

Riešiť lineárne a kvadratické rovnice a nerovnice, 

načrtnúť grafy funkcií, nájsť priesečníky grafov 

funkcií s osami súradníc. Nájsť predpisy funkci, 

najmenšiu a najväčšiu hodnotu na danom 

ntervale, zistiť či na danom intervale klesá alebo 

rastie. Riešiť úlohy komplexného charakteru 

5. Mocninové funkcie 

            OSR, MKV, OŢZ 

Definícia mocninovej funkcie, inverznej k nej, 

grafy a ich vlastnosti. 

Schématicky načrtnúť a porovnať grafy 

mocninových funkcií. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

6. Lineárna lomená funkcia 

            OSR, MKV, OŢZ 

Definícia LLF, graf, asymptoty, valstnosti. 

Definičný obor a obor hodnôt funkcie. 

 

Vysvetliť postup pri zostrojení grafu LLF, určiť 

jej vlastnosti, definičný obor a obor hodnôt. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

7. Exponenciálne a logaritmické funkcie 

Pojem logaritmus, dekadický a prirodzený 

Riešiť exponenciálne a logaritmické rovnice, 

načrtnúť grafy funkcií, rozhodnúť o raste/klesaní 



logaritmus. 

Pravidlá pre počítanie s logaritmami. 

Definícia exponenciálnej a logaritmickej funkcie, 

grafy, vlastnosti . 

a o ohraničenosti zdola/zhora. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

8. Goniometrické funkcie 

            OSR, MKV, OŢZ 

Funkcia sínus, kosínus, fangens – definícia, graf, 

vlastnosti. 

Vzťahy pre sínus a kosínus dvojnásobného uhla, 

periodickosť 

 

Upraviť goniometrické výrazy pomocou 

vlastností goniometrických funkcií, riešiť 

goniometrické rovnice a nerovnice, pouţiť dané 

funkcie pri výpočte prvkov pravouhlého 

trojuholníka, načrtnúť grafy daných funkcií. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

9. Stereometria 

OSR, OŢZ 

Rez telesa rovinou, uhol dvoch priamok, uhol 

dvoch rovín. 

Priemet bodu a priamkydo roviny. Vzdialenosti 

útvarov v priestore. 

 

Zostrojiť rez telesa rovinou. Na zobrazených 

telesách označiť úsečky/uhly, ktorých skutočná 

veľkosť predstavuje vzdialenosť/uhol lineárnych 

útvarov, rozhodnúť, či je daný útvar 

stredovo/osovo súmerný. Riešiť úlohy 

komplexného charakteru 

10. Zhodné a podobné zobrazenia 

OSR, OŢZ 

Pojem zhodné a podobné zobrazenie, stredová, 

osová súmernosť.  

Posunutie, otočenie.Samodruţné body. 

Podobnosť útvarov. 

Vedieť zobraziť daný útvar v 

zhodnom/podobnom zobrazení, rozhodnúť, či je 

daný útvar stredovo/osovo súmerný. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

11. Kombinatorika 

             OSR, MKV, OŢZ 

Kombinácie, variácie, permutácie a vzťahy pre 

ich výpočet. 

Faktoriál, kombinačné číslo, Pascalov 

trojuholník. 

Riešiť jednoduché kombinatorické úlohy 

vypísaním všetkých moţností, vytvorením 

systému pre ich výpočet,  vyuţitím vzťahov, 

pouţitím kombinatorického pravidla súčtu a 

súčinu. Objaviť podstatu systému a pokačovať vo 

vypisovaní. Riešiť úlohy komplexného 

charakteru. 

12. Pravdepodobnosť 

            OSR,OŢZ 

Pojem náhodný jav, jav istý, nemoţný, 

doplnkový. 

Závislý a nezávislý jav, pravdepodobnosť javu, 

hodnoty pp. 

Rozhodnúť o závislosti javov, riešiť úlohy an 

pravdepodobnosť zaloţené na: a/ hľadaní pomeru 

všetkých priaznivých/ nepriaznivých a všetkých 

moţností a tie riešiť pomocou kombinatorických 

úloh, b/ doplnkovej pravdepodobnosti c/ vyuţití 

geometrickej pravdepodobnosti. Riešiť úlohy 

komplexného charakteru. 

13. Štatistika 

            OSR,OŢZ 

Štatistický súbor, jednotka, rozsah, znak, modus, 

medián, a.priemer 

Zistiť v danom súbore a.priemer, modus, medián, 

rozptyl, smerodajnú odchýlku/vyuţitím 

vhodného softvéru/, získavať informácie z 

tabuliek a diagramov/grafov, spracovať údaje do 

vhodných grafov, znázorniť a vyhodnotiť 



Absolútna a relatívna početnosť, smerodajná 

odchýlka, rozptyl. 

namerané hodnoty. Riešiť úlohy komplexného 

charakteru 

14. Postupnosti 

OSR, OŢZ 

Aritmetická, diferencia aritmetickej postupnosti. 

Geometrická postupnosť, kvocient geometrickej 

postupnosti 

15. Základné rovinné útvary 

            MKV, OSR 

Trojuholník, trojuholníková nerovnosť, druhy 

trojuholníkov. 

Výška, ťaţnica, stredná priečka, ťaţisko, ich 

vlastnosti. 

Pytagorova veta, Euklidove vety, sínusová a 

kosínusová veta. 

Kruţnica trojuholníku opísaná a vpísaná. 

Určiť hodnotu ľubovoľného člena AP/GP, 

napísať zodpovedajúci rekurentný vzťah pre 

aritmetickú postupnosť danú rekurentne, nájsť 

súčet n za sebou idúcich členov AP/GP. 

Rozhodnúť o klesaní/raste GP v závislosti od jej 

prvého člena a kvocientu. 

Vypočítať v trojuholníku zvyšné strany, uhly, 

dĺţky ťaţníc, výšok, obvod a obsah trojuholníka 

inak jednoznačne zadanom. Vypočítať plošný 

obsah mnohouholníkov rozkladom na 

trojuholníky. Zostrojiť kruţnicu trojuholníku 

opísanú a vpísanú. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru. 

16. Rovnice, nerovnice, sústavy 

OSR 

Lineárna rovnica, korene lineárnej rovnice 

Kvadratická rovnica, korene, diskriminant, 

koreńové činitele. 

Nájsť všetky riešenia lineárnej a kvadratickej 

rovnice, poznať vzťah medzi koreňmi a 

koreňovými činiteľmi, počtom riešení. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

17. Analytická geometria 

            TPP, OSR 

Sústava súradníc, súradnice bodu, vzdialenosť 

bodov, stred úsečky 

Smernicový tvar priamky, smernica priamky, 

všeobecná rovnica. 

Analytické vyjadrenie priamky v rovine, 

priestore. 

Vzájomná poloha dvoch priamok a priamky a 

roviny v priestore 

Analytické vyjadrenie roviny v priestore. 

Analytické vyjadrenie kruţnice. 

Napísať analytické vyjadrenie priamky, určiť 

vzájomnú polohu priamok, vypočítať 

vzdialenosti: bod-bod, bod-priamka, priamka-

priamka, obsah trojuholníka pomocou vrcholov, 

uhol dvoch priamok. Napísať rovnicu kruţnice v 

stredovom, všeobecnom tvare, určiť z rovnice 

súradnice stredu a polomer kruţnice. 

Riešiť úlohy komplexného charakteru 

 

Pouţitie prierezovej témy je vyznačené priamo v obsahovom štandarde skratkou názvu prierezovej témy.  

 
Učebné zdroje 

Matematika pre 1. ročník gymnázií – prvá, druhá časť, SPN, 2010, Kubáček 

Matematika pre 1. ročník gymnázia, SPN , 1984, Smida, Šedivý, Lukátšová, Vocelka 

Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník gymnázia, SPN, 1984, Smida, Šedivý 



Matematika pre gymnázia – Úvod, teória čísel, SPN, Smida, Šedivý 

Matematika pre 2. ročník gymnázia, SPN, 1985, Odvárko, Boţek, Ryšánková, Smida 

Matematika pre 2. ročník gymnázia prvá časť, Orbis Pictus Istropolitana, 2009, Kubáček 
Matematika pre 2. ročník gymnázií a SOŠ – Stereometria I. II., Orbis Pictus Istropolitana, 1998, Hecht 

Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník gymnázia, SPN, 1985, Smida, Boţek, Odvárko 

Matematika pre 3. ročník gymnázia, SPN, 1986, Riečan, Bero, Smida, Šedivý 

Zbierka úloh z matematika pre 3. ročník gymnázia, SPN, 1986, Riečan, Bero, Smida, Šedivý 

Matematika pre 3. ročník gymnázia a SOŠ - Analytická  geometria, Orbis Pictus Istropolitana, 1999, Hecht 

Internet - portál planéta vedomostí 
 



SEMINÁR Z INFORMATIKY 

 

Ročník:  tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne 

 

Charakteristika predmetu 
 

Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v 

praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia 

ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouţívaných 

pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k 

efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príleţitosť pre 

produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

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

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie 

majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Rozvíjajúce ciele  

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť ţiakov základné pojmy, postupy a prostriedky 

informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej 

civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto 

poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií 

(IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy. 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby ţiaci 

 vedeli pracovať v prostredí beţných aplikačných programov (nezávisle od platformy), naučili sa efektívne 

vyhľadávať informácie uloţené na pamäťových médiách alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;  

 rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, 

zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu 

ţiakovi, riešiť podproblémy, zhromaţdiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o 

ňom referovať); 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať 

problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne 

a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť závery); 

 rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, 

húţevnatosť, sebakritickosť a snaţili sa o sebavzdelávanie;  

 rozvíjali svoju finančnú gramotnosť; 

 vedeli rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby 

chápali, ţe informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú 

hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 



Ročník: Tretí 

 

1. Informácie okolo nás 

Prierezová téma – multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Bezpečnosť pri práci. 

Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, 

digitalizácia, kódovanie. 

Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. 

Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky.  

Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. 

Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, 

formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie 

textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, 

automatický obsah. 

Grafická  informácia  –  rastrová,  vektorová  grafika;  

animovaná  grafika,  video, kódovanie farieb; grafické 

formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.  

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, 

tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, 

odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.   

Zvuková informácia – formáty, aplikácie na 

nahrávanie, spracovanie, konverzia, prehrávanie. 

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu 

prezentácií – snímka, stránka, spôsoby tvorby 

prezentácií. 

Prezentácia informácií na webovej stránke – aplikácie 

na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. 

Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie. 

 

Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, 

digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Poznať princípy kódovania rôznych typov 

informácie. Vysvetliť princíp digitalizácie 

v závislosti od typu informácie. Poznať princíp 

komprimácie dát, pouţívať komprimačné 

programy. Ovládať prevody medzi dvojkovou 

a desiatkovou sústavou. Poznať druhy aplikácií na 

spracovanie informácií a charakterizovať ich 

typických predstaviteľov.  

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu 

informácie, vedieť zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  aplikácií  na  

spracovanie informácií (podľa typu informácie).  

Poznať  a  dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií.  

Spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu 

informácie, vedieť zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  aplikácií  na  

spracovanie informácií (podľa typu informácie).  

Poznať  a  dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií.  

Spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

 

2. Princípy fungovania IKT 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 



Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp 

práce počítača. Časti počítača  

von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné,  

výstupné  zariadenia.  Typy  

vstupných a výstupných zariadení. Parametre 

zariadení. 

Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia.  

Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie 

(spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).   

Počítačová sieť – časti počítačovej siete, delenia 

počítačových sietí, sieťové technológie. 

Bezpečnosť v sieti. 

Vymenovať jednotlivé časti počítača von 

Neumannovského typu, poznať ich vyuţitie,  

princíp fungovania a význam.   Poznať pribliţné 

kapacity jednotlivých druhov pamätí a 

obmedzenia ich pouţitia.    Vymenovať a 

charakterizovať základné prídavné zariadenia. 

Charakterizovať operačný systém a efektívne ho 

pouţívať.   Demonštrovať  získavanie  informácií  

o  systéme,  zariadeniach, priečinkoch a  

súboroch.    Vysvetliť činnosti operačného 

systému pri práci so súbormi a priečinkami. 

Poznať princípy fungovania internetu ( klient – 

server ) a niektoré jeho sluţby. 

Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného do 

sieti a osoby na ňom pracujúcej. 

 

3.   Komunikácia prostredníctvom IKT 

Prierezová téma – environmentálna výchova, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Internet  –  história,  základné  pojmy  (adresa,  URL,  

poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, 

štandard).  

Prehľad internetových sluţieb, sluţba www. 

Vyhľadávanie informácií na internete. Bezpečnosť na 

internete. 

Bezpečnosť na internete. Komunikácia na internete. 

Neinteraktívna  komunikácia  –  e-pošta, diskusné 

fórum, blog.  

Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web – 

prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií. 

Netiketa.  

Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

Bezpečnosť na internete. Sociálne siete. Web2. 

Digitálna televízia. Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

Internet pre všetkých. Profesijné webové stránky. 

Poznať princípy fungovania internetu a niektoré 

jeho sluţby. Pouţívať sluţby webu na získavanie 

informácií. Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania 

informácie (index, katalóg). 

Poznať princípy a demonštrovať pouţitie e-pošty 

na konkrétnom klientovi.  

Poznať základné princípy a demonštrovať 

pouţitie interaktívnej komunikácie.  

Vyuţívať sluţby webu na získavanie informácií.  

Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie 

(index, katalóg) . Poznať a dodrţiavať pravidlá 

Netikety.  

Poznať internetové nástroje/sluţby e-spoločnosti. 

Poznať moţnosti Web2. Vyuţiť sluţby webu na 

získavanie informácií. Poznať rôzne spôsoby 

vyhľadávania informácií (index, katalóg). 

Vytvoriť webovú prezentáciu vyuţitím sluţieb 

internetu. 

Poznať základné princípy pri pouţívaní 

internetového bankovníctva. 

Podporovať uvedomelosť pri pouţívaní softwaru 

s licenciou, pokuty a sankcie a trestnú 



zodpovednosť za softwarovú kriminalitu 

 

4. Informačná spoločnosť 

Prierezová téma - tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Informatika (pouţitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych 

oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, 

vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita,  

e-spoločnosť.  

Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia 

softvéru, elektronická dokumentácia. Riziká 

informačných technológií – malvér (pojmy, 

detekovanie, prevencia); kriminalita. 

Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia 

(freeware,  

shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).    

E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania 

vyuţitím IKT 

 

 

Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká. 

Poznať  kultúrne,  sociálne  a  zdravotné  aspekty  

pouţívania počítačov a sluţieb internetu. 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-vzdelávania  a  

dištančného vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  informačnej  

spoločnosti, vymedziť kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   

Charakterizovať  jednotlivé  typy  softvéru  z  

hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware, 

...) a rozumieť, ako sa dajú pouţívať.   

Chápať potrebu právnej ochrany programov.   

Vysvetliť pojmy „licencia na pouţívanie 

softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“,  

multilicencia.   

Vymenovať jednotlivé typy softvérového 

pirátstva.  

Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, 

vysvetliť škody, ktoré môţe spôsobiť a  

princíp práce antivírusových programov, 

demonštrovať ich pouţitie. 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-vzdelávania  a  

dištančného vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  informačnej  

spoločnosti, vymedziť kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   

 

 

 

 

 



Metódy a formy práce 

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné ţiaka zaujať a motivovať, preto je potrebné vyuţívať rôzne metódy 

a formy. Počas vyučovacej hodiny je moţné vyuţiť viacero foriem a metód. Ich striedaním udrţiavame pozornosť 

ţiaka, hodina nie je stereotypná. 

Výber metód a foriem súvisí s cieľom, ktorý chceme na danej hodine dosiahnuť, naplniť. 

METÓDY 

 expozičná metóda – je vhodná na výklad nového učiva 

 fixačná metóda – pouţíva sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí 

 motivačná metóda – jej cieľom je zaujať ţiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť 

 brainstorming – dáva ţiakovi moţnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému problému, rozvíja 

sa diskusia 

 

FORMY 

 klasická hodina  (počítačová učebňa) 

 e – learning 

 práca v skupine 

 tvorba  a prezentácia projektov  

 diskusia 

 situačné dialógy 
 

 

Učebné zdroje 

 

Jašková, Ľ.-Šnajder, Ľ.-Baranovič, R.: Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom., Bratislava: SPN, 

2001. 

Kalaš, I. a kol.: Informatika pre stredné školy., Bratislava: SPN, 2001. 

Machová, J.: Informatika pre stredné školy - Práca s textom., Bratislava: SPN, 2002. 

Šnajder, Ľ. – Kireš, M.: Informatika pre stredné školy - Práca s multimédiami., Bratislava: SPN, 2005. 

Lukáč, S.-Šnajder, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s tabuľkami., Bratislava: SPN, 2001. 

Salanci, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou., Bratislava: SPN, 2000. 

Šnajder, Ľ. a kol.: Informatika pre stredné školy – Práca s internetom., Bratislava: SNP, 2008. 
 

 



 

Ročník: Štvrtý 

 

1. Informácie okolo nás 

Prierezová téma – multikultúrna výchova, finančná gramotnosť 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Bezpečnosť pri práci. 

Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, 

digitalizácia, kódovanie. 

Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. 

Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky.  

Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. 

Textová informácia – kódovanie, jednoduchý, 

formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie 

textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, 

automatický obsah. 

Grafická  informácia  –  rastrová,  vektorová  grafika;  

animovaná  grafika,  video, kódovanie farieb; grafické 

formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.  

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, 

tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, 

odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.   

Zvuková informácia – formáty, aplikácie na 

nahrávanie, spracovanie, konverzia, prehrávanie. 

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu 

prezentácií – snímka, stránka, spôsoby tvorby 

prezentácií. 

Prezentácia informácií na webovej stránke – aplikácie 

na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy. 

Pravidlá prezentovania, zásady tvorby prezentácie. 

 

Vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, 

digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia. 

Poznať princípy kódovania rôznych typov 

informácie. Vysvetliť princíp digitalizácie 

v závislosti od typu informácie. Poznať princíp 

komprimácie dát, pouţívať komprimačné 

programy. Ovládať prevody medzi dvojkovou 

a desiatkovou sústavou. Poznať druhy aplikácií na 

spracovanie informácií a charakterizovať ich 

typických predstaviteľov.  

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu 

informácie, vedieť zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  aplikácií  na  

spracovanie informácií (podľa typu informácie).  

Poznať  a  dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií.  

Spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

Vybrať vhodnú aplikáciu v závislosti od typu 

informácie, vedieť zdôvodniť výber.  

Efektívne  pouţívať  nástroje  aplikácií  na  

spracovanie informácií (podľa typu informácie).  

Poznať  a  dodrţiavať  základné  pravidlá  

(formálne,  estetické) a odporúčania spracovania 

rôznych typov informácií.  

Spracovať informácie tak, aby sa nezníţila ich 

informačná hodnota a informácie boli prístupné, 

pouţiteľné a jasné. 

Podporovať uvedomelosť pri pouţívaní softwaru 

s licenciou, poznať pokuty a sankcie a trestnú 

zodpovednosť za softwarovú kriminalitu 

 



2. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Prierezová téma - tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Problém. Algoritmus. Algoritmy z beţného ţivota.  

Spôsoby zápisu algoritmov. 

Etapy riešenia problému – rozbor problému, 

algoritmus, program, ladenie. 

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, 

logické chyby, chyby počas behu programu. 

Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace 

štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, 

typy, mnoţina operácií. 

 

Analyzovať problém, navrhnúť algoritmus 

riešenia problému, zapísať algoritmus v 

zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť 

algoritmu.  

Riešiť problémy pomocou algoritmov, vedieť ich 

zapísať do programovacieho jazyka 

hľadať a opravovať chyby.   

Rozumieť hotovým programom, určiť vlastnosti 

vstupov, výstupov a vzťahy medzi nimi, vedieť 

ich testovať a modifikovať.   

Riešiť  úlohy  pomocou  príkazov  s  rôznymi  

obmedzeniami pouţitia príkazov premenných, 

typov a operácií.   

Pouţívať základné typy pouţívaného 

programovacieho jazyka. 

Rozpoznať  a  odstrániť  syntaktické  chyby,  

opraviť  chyby vzniknuté počas behu 

programu, identifikovať miesta programu, na 

ktorých môţe dôjsť k chybám počas behu 

programu.   

 

3.  Princípy fungovania IKT 

Prierezová téma - osobnostný a sociálny rozvoj 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp 

práce počítača. Časti počítača  

von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné,  

výstupné  zariadenia.  Typy  

vstupných a výstupných zariadení. Parametre 

zariadení. 

Softvér – rozdelenie podľa oblastí pouţitia.  

Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie 

(spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).   

Počítačová sieť – časti počítačovej siete, delenia 

počítačových sietí, sieťové technológie. 

Bezpečnosť v sieti. 

Vymenovať jednotlivé časti počítača von 

Neumannovského typu, poznať ich vyuţitie,  

princíp fungovania a význam.   Poznať pribliţné 

kapacity jednotlivých druhov pamätí a 

obmedzenia ich pouţitia.    Vymenovať a 

charakterizovať základné prídavné zariadenia. 

Charakterizovať operačný systém a efektívne ho 

pouţívať.   Demonštrovať  získavanie  informácií  

o  systéme,  zariadeniach, priečinkoch a  

súboroch.    Vysvetliť činnosti operačného 

systému pri práci so súbormi a priečinkami. 

Poznať princípy fungovania internetu ( klient – 

server ) a niektoré jeho sluţby. 



Poznať spôsoby ochrany počítača zapojeného do 

sieti a osoby na ňom pracujúcej. 

 

4.   Komunikácia prostredníctvom IKT 

Prierezová téma – environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Internet  –  história,  základné  pojmy  (adresa,  URL,  

poskytovateľ sluţieb, sluţby, server-klient, protokol, 

štandard).  

Prehľad internetových sluţieb, sluţba www. 

Vyhľadávanie informácií na internete. Bezpečnosť na 

internete. 

Bezpečnosť na internete. Komunikácia na internete. 

Neinteraktívna  komunikácia  –  e-pošta, diskusné 

fórum, blog.  

Interaktívna komunikácia, IP telefónia. Web – 

prehliadače, webová stránka, vyhľadávanie informácií. 

Netiketa.  

Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

Bezpečnosť na internete. Sociálne siete. Web2. 

Digitálna televízia. Vyuţitie internetu vo vzdelávaní. 

Internet pre všetkých. Profesijné webové stránky. 

Poznať princípy fungovania internetu a niektoré 

jeho sluţby. Pouţívať sluţby webu na získavanie 

informácií. Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania 

informácie (index, katalóg). 

Poznať princípy a demonštrovať pouţitie e-pošty 

na konkrétnom klientovi.  

Poznať základné princípy a demonštrovať 

pouţitie interaktívnej komunikácie.  

Vyuţívať sluţby webu na získavanie informácií.  

Poznať rôzne spôsoby vyhľadávania informácie 

(index, katalóg) . Poznať a dodrţiavať pravidlá 

Netikety.  

Poznať internetové nástroje/sluţby e-spoločnosti. 

Poznať moţnosti Web2. Vyuţiť sluţby webu na 

získavanie informácií. Poznať rôzne spôsoby 

vyhľadávania informácií (index, katalóg). 

Vytvoriť webovú prezentáciu vyuţitím sluţieb 

internetu. 

 

5. Informačná spoločnosť 

Prierezová téma - tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Informatika (pouţitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych 

oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, 

vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita,  

e-spoločnosť.  

Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia 

softvéru, elektronická dokumentácia. Riziká 

informačných technológií – malvér (pojmy, 

detekovanie, prevencia); kriminalita. 

Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia 

(freeware,  

shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).    

Poznať súčasné trendy IKT, ich limity a riziká. 

Poznať  kultúrne,  sociálne  a  zdravotné  aspekty  

pouţívania počítačov a sluţieb internetu. 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-vzdelávania  a  

dištančného vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  informačnej  

spoločnosti, vymedziť kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   

Charakterizovať  jednotlivé  typy  softvéru  z  

hľadiska právnej ochrany (freeware, shareware, 



E-learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania 

vyuţitím IKT 

 

 

...) a rozumieť, ako sa dajú pouţívať.   

Chápať potrebu právnej ochrany programov.   

Vysvetliť pojmy „licencia na pouţívanie 

softvéru“, „autorské práva tvorcov softvéru“,  

multilicencia.   

Vymenovať jednotlivé typy softvérového 

pirátstva.  

Charakterizovať činnosť počítačových vírusov, 

vysvetliť škody, ktoré môţe spôsobiť a  

princíp práce antivírusových programov, 

demonštrovať ich pouţitie. 

Poznať  výhody  a  moţnosti  e-vzdelávania  a  

dištančného vzdelávania. Poznať moţnosti 

vyuţitia IKT v iných predmetoch.  

Špecifikovať  základné  znaky  informačnej  

spoločnosti, vymedziť kladné a záporné  

stránky informačnej spoločnosti.   

 

Metódy a formy práce 

 

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné ţiaka zaujať a motivovať, preto je potrebné vyuţívať rôzne metódy 

a formy. Počas vyučovacej hodiny je moţné vyuţiť viacero foriem a metód. Ich striedaním udrţiavame pozornosť 

ţiaka, hodina nie je stereotypná. 

Výber metód a foriem súvisí s cieľom, ktorý chceme na danej hodine dosiahnuť, naplniť. 

METÓDY 

 expozičná metóda – je vhodná na výklad nového učiva 

 fixačná metóda – pouţíva sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí 

 motivačná metóda – jej cieľom je zaujať ţiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť 

 brainstorming – dáva ţiakovi moţnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému problému, rozvíja 

sa diskusia 

 

FORMY 

 klasická hodina  (počítačová učebňa) 

 e – learning 

 práca v skupine 

 tvorba  a prezentácia projektov  

 diskusia 

 situačné dialógy 
 

Učebné zdroje 

 

Bellušová, M.-Varga, M.-Zimanová, R.: Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Pascalom., Bratislava: 

SPN, 2002. 



Jašková, Ľ.-Šnajder, Ľ.-Baranovič, R.: Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom., Bratislava: SPN, 

2001. 

Kalaš, I. a kol.: Informatika pre stredné školy., Bratislava: SPN, 2001. 

Machová, J.: Informatika pre stredné školy - Práca s textom., Bratislava: SPN, 2002. 

Molnár, Ľ.: Programovanie pre 3.ročník gymnázia jazyk Pascal., Bratislava: SPN, 1990. 

Šnajder, Ľ. – Kireš, M.: Informatika pre stredné školy - Práca s multimédiami., Bratislava: SPN, 2005. 

Lukáč, S.-Šnajder, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s tabuľkami., Bratislava: SPN, 2001. 

Salanci, Ľ.: Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou., Bratislava: SPN, 2000. 

Šnajder, Ľ. a kol.: Informatika pre stredné školy – Práca s internetom., Bratislava: SNP, 2008. 

 



SEMINÁR Z OBČIANSKEJ NÁUKY 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

              štvrtý, 4hodiny týţdenne, 100 hodín ročne  

Charakteristika predmetu 

Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal ţiakom 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 ţivotných situácií. Oboznamuje ţiakov so vzťahmi v rodine a v 

škole, činnosťou dôleţitých politických inštitúcií a orgánov a s moţnými spôsobmi zapojenia sa 

jednotlivcov do občianskeho ţivota. Rozvíja občianske a právne vedomie ţiakov, posilňuje zmysel 

jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje ţiakov k aktívnej účasti na ţivote 

demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí ţiakov 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.  
 

 

Ciele učebného predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií:  

sociálnych a personálnych,  

spoločenských a občianskych,  

iniciatívnosť a podnikavosť,  

schopnosť naučiť sa učiť.  

 

Vedie ţiaka k:  

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého 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 kaţdodenného ţivota,  

 aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, 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 muţa a ţeny,  

 osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôleţitej na orientáciu v zloţitých 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 

umoţnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle,  

 zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie,  

 prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony jednotlivých 

filozofov ako inšpirujúcu ukáţku 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 vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  



 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 
 

Obsah učebného predmetu 

 
Predmet oboznamuje ţiakov 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 ţiakov. 
 

Metódy a formy práce 

Pri rešpektovaní zásady veku primeranosti ako aj moţných adaptačných problémov ţiakov budú vyuţívané tieto 

metódy: 

 výklad 

 heuristický rozhovor 

 práca s textom a otázkami 

 práca s odbornou literatúrou a časopismi 

 brainstorming 

 pojmové mapy 

 kooperatívne (skupinové) vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 Výkladovo reproduktívna metóda, metóda problémového výkladu 

 Výkladovo ilustratívna metóda 

 Hranie rolí, práca v skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ročník a 4. ročník 

 

1. Psychológia 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/ 

ciele 

Človek ako jedinec 

Predmet a metódy skúmania psychológie. Základné a aplikované 

psychologické disciplíny. 

Psychické procesy - pociťovanie, vnímanie, pozornosť, 

predstavivosť, pamäť, myslenie, reč. 

Psychické stavy – emócie. Nálady, afekty a vášne. Vplyv emócií na 

výkonnosť človeka. 

Osobnosť človeka – temperament. Typológie osobnosti. 

Osobnosť človeka. Inteligencia. Schopnosti. Emocionálna 

inteligencia-EQ, nadanie, talent, genialita. Vrodené a získané 

intelektové poruchy. 

Osobnosť človeka- motívy a postoje, učenie. 

Psychológia v kaţdodennom ţivote-Duševná hygiena, zdravie a 

stres, mentálna hygiena. 

Psychológia v kaţdodennom ţivote - asertívne správanie. Desatoro 

asertívneho správania. 

 

Pojmy: psychológia, psychika, vedomie, preţívanie, 

správanie, psychické procesy a vlastnosti, osobnosť, 

temperament, charakter, schopnosti, inteligencia, nadanie, 

hodnoty, normy, postoje, typológia osobnosti, psychohygiena, 

učenie 

Ţiak vie: 

Vysvetliť s pouţitím odbornej litera-

túry, čím sa psychológia zaoberá. 

Uviesť príklady ţivotných situácii, v 

ktorých moţno vyuţiť psychologic-

ké poznatky. 

Na príkladoch rozlíšiť základné psy-

chologické disciplíny. 

Na konkrétnych príkladoch porovnať 

základné psychologické smery (be-

haviorizmus, psychoanalýza, kog-

nitívna psychológia, humanistická 

psychológia). 

Vysvetliť vzťah medzi telesnou a 

duševnou stránkou človeka. 

Vysvetliť pojem psychiky. 

Na príkladoch rozlíšiť psychické 

procesy. 

Porovnať vnem a predstavu. 

Na konkrétnych prípadoch ilustro-

vať, čo je afekt, nálada, strach, tréma 

a zlost. 

Uvedomiť si na príkladoch a popí-

sať, ako  sa psychické procesy preja-

vujú v správaní, komunikácii medzi 

ľuďmi. 

Rozlíšiť 3 skupiny psychických ja-

vov (procesy, stavy , vlastnosti). 

Vysvetliť príčiny individuálnych 

rozdielov medzi ľuďmi. 

Na príkladoch rozpoznať prejavy 

ľudí rôzneho temperamentu 

Rozlišovať typológiu osobnosti Hy-

ppokrata a Junga. 

Porovnať, čo je to charakter a pova-

ha. 

Uviesť význam a úlohu záujmov, 

hodnôt, noriem a postojov v ţivote 

člověka. 

Na príkladoch rozlíšiť druhy učenia. 

Rozlišovať medzi pojmami schop-

nosti, inteligencia, nadanie. 

 

 



2. Sociológia 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/ 

ciele 

Človek a spoločnosť  

Predmet skúmania sociológie, sociálnej psychologie, sociolog-gické 

teorie, výskum, kultúra. 

Proces socializácie - sociálne vzťahy a sociálne skupiny. So-

ciálny ţivot ľudí a sociálna väzba. 

Socializácia, pozícia, rola, interakcia, izolácia, prestíţ, popula-

rita. 

Sociálna nerovnosť a sociálna mobilita v súčasnej spoločnosti. 

Stratifikácia spoločnosti. 

Rodina ako sociálna skupina, jej funkcie, súčasné problémy a 

ohrozenia. 

Človek ako kultúrna bytosť. Medziľudská komunikácia. Mas-

médiá. 

Sociálne fenomény: Normy správania, sociálne problémy, 

konformizmus, deviácia.  /kriminalita, extrémizmus/. 

Sociálne problémy v súčasnosti v slovenskej spoločnosti.  

Národné sociálne problémy. 

 

Pojmy: sociológia, spoločnosť, jednotlivec, sociálne vzťahy, 

sociálna skupina, sociálna rola, sociálny status, sociálna 

zmena, deviácia, komunikácia, socializácia, výchova, 

sebavýchova, učenie, kontrola, sebapoznanie, sociálne 

správanie, kultúra, sociológia rodiny, verejná mienka, sociálna 

nerovnosť, komunita, organizácie, sociologický výskum. 

Ţiak vie: 

Vysvetliť úlohu a predmet socioló-

gie v ţivote človeka. 

Charakterizovať podstatu základ-

ných sociologických teórií. 

Vymedziť účel a funkcie organizácie 

( usporiadania ) spoločnosti. 

Vymedziť pojem kultúra a uviesť 

základné prvky kultúry. 

Posúdiť, ktoré spoločenské problé-

my v súčasnosti pramenia z odliš-

nosti kultúr. 

Na príkladoch uviesť, ako môţe ve-

rejná mienka ovplyvniť riešenie pro-

blémov v spoločnosti. 

Vymenovať kroky typického socio-

logického výskumu. 

Vysvetliť proces socializácie jed-

notlivca. 

- posúdiť funkcie rodiny a jej 

primárne postavenie v procese 

socializácie jednotlivca 

Zostaviť niekoľko typových mode-

lov rodinnej výchovy. 

S vyuţitím faktografických údajov 

analyzovať súčasné problémy rodiny 

a určiť príčiny krízy v rodine. 

Pochopiť význam sociálnej kontroly 

a sebakontroly. 

Vysvetliť, čo je sociálna interakcia 

v skupinách. 

Porovnať pojmy organizácia a ko-

munita. 

Na základe faktografických údajov 

zhodnotiť ţivotnú úroveň obyvateľ-

stva v Slovenskej republiky a zosta-

viť jej jednotlivé úrovňové hranice. 

Charakterizovať spoločnosť ako 

zloţitý systém vzťahov jednotlivca a 

sociálnych skupín. 

Porovnať sociálny status ( pozíciu ), 

sociálnu rolu, deviáciu. 

Vysvetliť, v čom spočíva pozitívum 

a nebezpečenstvo sociálnych deviá-

cií pre spoločnosť. 

Na príkladoch demonštrovať rozlí-

šenie druhov sociálnych skupín. 

Na konkrétnych príkladoch 

vymedziť rôzne formy komunikácie. 

Popísať problémy komunikácie ako 



moţné zdroje konfliktov. 

Rozlíšiť pojmy evolúcia, revolúcia, 

pokrok, sloboda, modernizácia. 

Uviesť zdroje sociálnych zmien a 

uviesť moţnosti ich odstránenia. 

Rozpoznať prejavy extrémistického 

správania sa skupín. 

Na základe historického poznania 

uviesť príklady priebehu sociálnych 

zmien v spoločnosti. 

 

 

 

3. Ľudské práva a základné slobody 

Prierezové témy: ochrana ţivota a zdravia, multikultúrna výchova, regionálna výchova, mediálna výchova, tvorba 

projektu a prezentačních zručností 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/ 

ciele 

Ľudské práva. Dejiny ľudských práv. 

Dokumenty o ľudských právach. Systém ochrany ľudských 

práv. Verejný ochranca práv. 

Práva dieťaťa. 

OSN – orgány a inštitúcie OSN. 

Rada Európy. Dohovor o ochrane ľudských práv. 

Európska únia – orgány, inštitúcie, vznik. 

Ďalšie medzinárodné organizácie a inštitúcie ochraňujúce 

ľudské práva a základné slobody. 

 

Pojmy: ľudské práva a slobody, základné dokumenty k ochrane 

ľudských práv a slobôd 

Ţiak vie: 

Rozlíšiť pojmy ľudské práva a ob–

čianske práva, pracovať s Ústavou 

SR a v nej rozlišovať členenie ľud-

ských práv. 

Určiť tri generácie ľudských práv a 

vedieť zdôvodniť zaradenie jednotli-

vých ľudských práv do generácií. 

Poznať svoje práva z dokumentu 

Dohovor o právach dieťaťa. 

- Pracovať s dokumentmi Všeobecná 

deklarácia ľudských práv a Európsky 

dohovor o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd, porovnať formu 

zakotvenia práv. 

Prezentovať vlastný názor na rieše-

nie rôznych prípadov porušovania 

ľudských práv. 

Uviesť, ktoré orgány OSN, Rady 

Európy a Európskej únie sa zaobe-

rajú ochranou ľudských práv. 

 

4. Politológia 

Prierezové témy: environmentálna výchova, multikultúrna výchova, regionálna výchova,  mediálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/ 

ciele 

Právny štát – základ občianskej demokracie 

Vznik štátu. Znaky štátu. Formy štátu. Právny štát. Ústava SR. 

Ţiak vie: 

Z genézy vývoja ľudstva vysvetliť 

príčiny vzniku štátu. 

Uviesť a vysvetliť znaky štátu. 



Deľba štátnej moci. Formy vlády. 

 

Demokracia a princip jej uplatnenia v právnom štáte 

Princípy demokracie. Formy demokracie. Volebné systémy. 

 

Politický systém a politický pluralizmus 

Politický systém. Ekonomické a neekonomické nátlakové sku-piny. 

Politické strany. 

 

Pojmy: štát, znaky štátu, funkcie štátu, štátna moc, štátne 

symboly, sústava štátnych orgánov, deľba moci, forma vlády, 

forma štátu, štátny reţim, sloboda, demokracia, voľby, 

volebné systémy, volebné právo, suverenita, pluralizmus, 

politológia, subjekty politického systému, politické strany, 

hnutia, nátlakové skupiny, zdruţenia, organizácie, 

liberalizmus, konzervativizmus, parlamentarizmus, tolerancia 

Opísať štátne symboly SR. 

Zdôvodniť potrebu deľby štátnej 

moci v demokratických štátoch. 

Analyzovať rozdiely medzi horizon-

tálnym a vertikálnym členením štát-

nej moci. 

Príkladmi uviesť a analyzovať parla-

mentnú, kabinetnú a prezidentskú 

formu vlády. 

Vysvetliť základné rozdiely medzi 

unitárnym štátom, federáciou a kon-

federáciou. 

Porovnať monarchiu a republiku. 

Porovnať rôzne formy štátneho reţi-

mu. 

Charakterizovať právny štát a vysve-

tliť jeho znaky. 

 

Definovať pojem demokracia. 

Vysvetliť základné princípy demo-

kracie a ich vývoj. 

Poznať podstatu priamej demokracie 

Porovnať dve formy priamej demo-

kracie referendum a plebiscit. 

Zhodnotiť výhody a nevýhody pria-

mej a nepriamej (zastupiteľskej) de-

mokracie. 

Vysvetliť princípy volebného práva 

SR(všeobecnosť, rovnosť, priamosť, 

tajné hlasovanie). 

Porovnať volebné systémy. 

Zhodnotiť výhody a nevýhody vo-

lebných systémov. 

Objasniť funkciu volieb v demokra-

tických štátoch. 

Pochopiť rozdiely medzi parlamen-

tnými, prezidentskými, komunálny-

mi voľbami a voľbami do vyšších 

územných celkov. 

 

Vysvetliť pojem politický systém. 

Vymenovať zloţky politického sys-

tému a ich zámer. 

Pomenovať konkrétne ekonomické a 

neekonomické nátlakové skupiny. 

Vysvetliť na konkrétnych príkla-

doch, aké prostriedky pouţívajú ná-

tlakové skupiny na presadenie svo-

jich poţiadaviek. 

Zdôvodniť, prečo sú politické strany 

a hnutia najdôleţitejšie subjekty po-

litického systému. 

Rozlíšiť politické strany podľa poli-

tickej orientácie. 

 

 



5. Ekonómia a ekonomika 

Prierezové témy: environmentálna výchova, multikultúrna výchova, regionálna výchova,  mediálna výchova, finančná 

gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/ 

ciele 

Vzťah ekonomie a ekonomiky 

Potreby a statky. Výrobný proces. Základné ekonomické otáz-ky. 

Pojmy ekonomie a ekonomiky. Dôchodky výrobných fak-torov. 

Nezamestnanosť. Typy ekonomík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trh a trhový mechanizmus 

Funkcie a úlohy trhu. Typy trhov. Dopyt, ponuka, cena. Kon-

kurencia.  

Ţiak vie: 

 

Porovnať potreby a statky a uviesť 

na ne príklady. 

Vymedziť vstupy a výstupy výroby. 

Porovnať pojmy ekonómia a ekono-

mika. 

Na príkladoch vysvetliť, ktoré 

problémy rieši mikroekonómia a 

ktoré makroekonómia. 

Určiť rozdiel medzi pozitívnou a 

normatívnou ekonómiou a uviesť 

príklady. 

Vysvetliť, ako môţe vyuţiť poznat-

ky z ekonómie vo svojom súkrom-

nom ţivote. 

Stručne charakterizovať vývoj eko-

nomického myslenia. 

Charakterizovať dôchodky výrob-

ných faktorov: mzda, renta, úrok, 

zisk. 

Vysvetliť pojem kapitál a jeho výz-

nam z hľadiska rozvoja spoločnosti. 

Vysvetliť príčiny a formy nezame-

stnanosti, analyzovať štatistické úda-

je a charakterizovať vývoj nezamest-

nanosti v SR. 

Porovnať, ako sa riešia 3 základné 

ekonomické otázky v rôznych ty-

poch ekonomík. 

 

Na príkladoch rozlíšiť jednotlivé 

typy trhov a stručne ich charakteri-

zovať. 

Popísať správanie sa jednotlivých 

subjektov na trhu. 

Objasniť princípy fungovania trhu 

na príkladoch vzťahu medzi dopy-

tom, ponukou a cenou. 

Vysvetliť úlohu konkurencie v trho-

vej ekonomike. 

Charakterizovať domácnosť ako 

subjekt trhu a na základe šta-

tistických údajov posúdiť jej ţivotnú 

úroveň. 

Analyzovať príčiny zlyhávania trho-

vého mechanizmu a zdôvodniť po-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik a formy podnikania 

Podnik a podnikanie. Fyzická osoba. Právnická osoba. Právna 

subjektivita. Ekonomická samostatnosť. Obchodný register. 

Ţivnosti a obchodné spoločnosti. Podnikania v SR. Privatizá-cia 

a reštitúcia v SR. 

 

 

 

 

 

 

 

Peniaze a bankový systém v zmiešanej ekonomike 

Formy a funkcie peňazí. Euro v SR. Inflácia. Úver a úrok. Banky 

a bankový systém. Štátny rozpočet. 

 

 

 

 

trebu zásahov štátu do ekonomiky. 

 

 

 

Vysvetliť, čo je podnik a podnikanie 

a čo je jeho zmyslom. 

Uviesť základné právne normy pre 

oblasť podnikania v SR. 

Rozlíšiť pojmy fyzická osoba, práv-

nická osoba, právna subjektivita, 

ekonomická samostatnosť, obchodný 

register. 

Charakterizovať ţivnosti a obchodné 

spoločnosti a vzájomne ich porovnať 

Na príkladoch uviesť, ako štát 

podporuje rozvoj podnikania v SR. 

Na konkrétnych príkladoch uviesť 

formy privatizácie a reštitúcie v SR. 

 

 

Vysvetliť formy a funkcie peňazí v 

modernej zmiešanej ekonomike. 

Na konkrétnych príkladoch určiť 

rôzne moţnosti pouţitia peňazí a 

posúdiť ich výhody a nevýhody. 

Človek vo sfére peňazí – osvojiť si, 

čo znamená ţiť hospodárne 

Pochopiť hodnotu peňazí a ich 

zabezpečenie pre uspokojovanie 

ţivotných potrieb 

Vysvetliť príčiny vzniku inflácie. 

Na príkladoch určiť, aké dôsledky 

majú jednotlivé formy inflácie na 

vývoj ekonomiky vysvetliť rozdiel 

medzi valutou, devízou, šekom. 

Charakterizovať vzťah subjektov 

dlţník - veriteľ a vysvetliť pojmy 

úver, úrok. 

Identifikovať náklady a prínosy 

úverov 

Osvojiť si základné informácie 

o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov.  

Určiť pozíciu centrálnej banky v 

bankovej sústave a jej hlavné úlohy. 

Vysvetliť, aké bankové operácie 

vykonávajú obchodné banky a pois-

ťovne. 

Na príkladoch vysvetliť, ako moţno 

vyuţívať nástroje monetárnej politi-

ky. 

Zostaviť základnú tabuľku príjmov a 

výdavkov štátneho rozpočtu. 

Uviesť najdôleţitejšie ciele hospo-

dárskej politiky štátu. 

Vymenovať základné ukazovatele, 

ktorými sa meria výkonnosť ekono-



 

 

 

 

 

Národné a svetové hospodárstvo 

Pojmy: potreby, statky, výroba, výrobné faktory - práca, prírodné 

zdroje, kapitál, výrobok, sluţby, tovar, spotreba, výmena, 

reprodukcia, dôchodky, národný dôchodok, mzda, renta, zisk, úrok, 

ekonómia, ekonomika, základné ekonomické otázky, teórie, trh, 

typy trhov, typy ekonomík, konkurencia, trhový mechanizmus, 

dopyt, ponuka, cena, nezamestnanosť, podnik, formy podnikania, 

úver, investície, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita, 

peniaze, peňaţné ústavy, úrok, inflácia, produkt, bilancia, 

hospodárska politika štátu - fiškálna, monetárna, integrácia, 

Európska únia 

miky. 

Uviesť, ktoré ukazovatele najlepšie 

charakterizujú rozdiely medzi vyspe-

lými a rozvojovými krajinami. 

Vysvetliť úlohy a ciele EÚ. 

Charakterizovať podstatu a formy 

ekonomickej integrácie. 

Na príkladoch uviesť výhody a ne-

výhody vstupu SR do EÚ. 

 

 

 

6. Právo 

       Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, regionálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard)/   ciele 

Právny systém a zákonnosť 

Norma, právna norma, právny systém, právna sila. Vnútroštát-ne 

a medzinárodné právo, legislatívny proces, garancia ochrany práva, 

orgány ochrany práva, súdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

Vysvetliť pojmy hodnota, norma, 

právna norma, právny systém, 

právna sila. 

Pracovať s dokumentmi právnej 

povahy a rozlíšiť medzi nimi právne 

normy rôznej právnej sily. 

Vysvetliť rozdiel medzi vnútroštát-

nym a medzinárodným právom. 

Porovnať jednotlivé etapy legislatív-

neho procesu. 

Uviesť, ako sa jednotlivec môţe po-

dieľať na tvorbe práva, aké sú garan-

cie ochrany práva. 

Na príkladoch zo ţivota uviesť mie-

ru právomocí polície, advokácie, 

notárov, súdov. 

Popísať štruktúru súdov. 

Na základe kompetencií Ústavného 

súdu určiť postavenie tohto orgánu 



 

 

 

 

 

 

Odvetvia slovenského právneho poriadku 

Občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo,  

správne právo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v SR. 

Zdôvodniť potrebu práva v spoloč-

nosti. 

 

Vymedziť predmet občianskeho prá-

va, rozlíšiť pojmy právna spôsobi-

losť (subjektivita) a spôsobilosť na 

právne úkony; uviesť kedy vznikajú 

a ako zanikajú. 

Vysvetliť na konkrétnych príkla-

doch, ktoré osobné práva občanov 

chráni občianske právo, uviesť zá-

kladné druhy sankcií v občianskom 

práve. 

Vysvetliť na konkrétnych príkla-

doch, kedy ide o subjektívnu zodpo-

vednosť a kedy ide o objektívnu 

zodpovednosť. 

Uviesť príklady, akým spôsobom 

moţno nadobudnúť vlastníctvo. 

Uviesť spôsoby dedenia v občian-

skom práve a podmienky vydedenia. 

analýzou rôznych zmlúv rozlíšiť 

kúpnu zmluvu, záloţnú zmluvu, 

zmluvu o dielo, nájomnú zmluvu a 

poistné zmluvy a uviesť, aké 

konkrétne záväzky z nich vyplývajú. 

Zostaviť jednoduchú zmluvu.  

 

Vymedziť predmet rodinného práva. 

Vysvetliť, v čom spočíva právny 

význam manţelstva a rodiny, vyme-

novať 4 zásady rodinného práva. 

Rozlíšiť dve formy uzavretia 

manţelstva, analyzovať ţiadosť o 

uzavretie manţelstva a z nej uviesť 

podmienky pre vznik manţelstva. 

Objasniť svoje individuálne práva a 

z nich odvodiť práva a povinnosti 

rodičov voči deťom a naopak 

Porovnať formy náhradnej rodinnej 

výchovy. 

Na konkrétnych príkladoch posúdiť, 

či je moţné uzavrieť manţelstvo 

alebo nie, prípadne za akých pod-

mienok. 

Na konkrétnych príkladoch posúdiť, 

aké práva a povinnosti dieťaťa resp. 

rodičov boli porušené. 

 

Vymedziť, čo je predmetom pracov-

ného práva, uviesť, ktorými spôsob-

mi vzniká pracovný pomer. 

Pomocou príkladov z praxe rozlíšiť 

jednotlivé druhy pracovných pome-

rov, analyzovať pracovnú zmluvu a 

z nej uviesť, aké náleţitosti musí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsahovať. 

Na konkrétnych prípadoch posúdiť, 

či nedošlo k porušeniu práv a 

povinností zamestnancov a zamest-

návateľov. 

Na príkladoch vysvetliť, prečo došlo 

k rozviazaniu pracovného pomeru, 

vymenovať spôsoby rozviazania pra-

covného pomeru, zdôvodniť, prečo 

štát stanovuje dĺţku pracovného 

času, dovolenku, pracovné podmien-

ky mladistvých a ţien. 

 
 

Vymedziť predmet trestného práva, 

definovať, čo naše trestné právo 

povaţuje za trestné (trestný čin, po-

kus o trestný čin, spolupáchateľstvo, 

príprava trestného činu). 

Uviesť a porovnať príklady trestných 

činov a priestupkov, zdôvodniť, pre-

čo je potrebné rozlišovať medzi 

účastníkmi trestného činu, vysvetliť, 

odkedy nadobúda občan trestnú 

zodpovednosť, uviesť druhy trestov. 

 

Vymedziť predmet správneho práva, 

vysvetliť, čo je správny delikt a 

ktorý orgán verejnej správy ukladá 

sankcie. 

Uviesť sankcie, ktoré sa uplatňujú 

pri postihovaní priestupkov. 

Rozlišovať medzi orgánmi miestnej 

samosprávy. 

 

 

Objasniť potrebu ochrany spotrebite-

ľa. 

Ako sa uplatňujú práva a povinnosti 

spotrebiteľa a predávajúceho. 

Popísať postup a podmienky rekla-

mácie tovaru. 

Na ktoré štátne orgány a inštitúcie 

má spotrebiteľ právo obrátiť sa 

o pomoc. 

 



Ochrana spotrebiteľa 

Ochrana spotrebiteľa. Práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajú-

ceho. Reklamácia tovaru. Orgány chrániace spotrebiteľa. 

 

Pojmy: právo, normy, právny systém, orgány na ochranu práv-

nej kultúry, odvetvia práva - základy štátneho práva, rodinné-

ho práva, občianskeho práva, pracovného práva, správneho 

práva, trestného práva, legislatívny proces, aplikácia práva, 

náprava práva 

 

7. Filozofia – 25h. 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, finančná gramotnosť  

Obsah (obsahový štandard) 

 

Výstupy (výstupný štandard) 

Antická filozofia – arché, daimonion, zoon politikon, ataraxia, 

epoché, hedoné, a priori, a posteriori 

Stredoveká filozofia – patristika, scholastika, filozofická teológia  

Renesancia – prírodná, sociálna, utópie, štát 

Novovek – empirizmus, racionalizmus, tabula rasa, individualizmus, 

osvietenstvo 

Nemecký klasický idealizmus – Kant, filozofia praxe, fenomén – 

noumen, subjektivizmus, objektivizmus 

Poklasická filozofia 20. stor. – scientia, antiscientia, nadčlovek, 

pozitivizmus, voluntarizmus 

Moderná filozofia – pragmatizmus, existencializmus, hermeneutika 

Rozlíšiť pojmy deizmus, ateizmus, 

panteizmus a vedieť definovať 

jednotlivé pojmy vo filozofii.  

Charakterizovať dejinné obdobia 

a predstaviteľov filozofie.  

Vedieť reagovať na podnetné otázky 

o svete a ţivote. 

Prakticky vyuţiť poznatky 

v súčasnej praxi. 

Vyuţiť medzipredmetové javy, 

keďţe filozofia je kráľovná vied 

a má spojenie s ostatnými vednými 

odbormi. 

 

Učebné zdroje 

Košč, M. : Základy psychológie. SPN, Bratislava 2009. 

Sopóci, Ján – Búzik, B. : Základy sociológie. SPN, Bratislava 2009. 

Tóth,R. : Základy politológie. SPN, Bratislava 2007. 

Šlosár, R.-Búrová, S.-Fabová, Ľ.-Lisý, J. : Základy ekonómie a ekonomiky. SPN, Bratislava 2009. 

Krsková ,A.-Krátka, D. : Základy práva. SPN, Bratislava 2009. 

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie. SPN, Bratislava 2004. 

Internet. 
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SEMINÁR Z GEOGRAFIE 

 

Ročník: tretí, 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

 štvrtý, 4 hodiny týţdenne, 100 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učivo v predmete seminár z geografie je zamerané na prehĺbenie vedomostí z regionálnej a štruktúrnej geografie. 

Kompetencie, ktoré ţiaci prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, 

moţnosti optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania 

zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre ţivot ľudí a poznanie zákonitosti 

fungovania má dôleţité postavenej vo vzdelávaní mladého človeka, pretoţe podľa toho ako dobre sa naučí chápať 

vzájomný vplyv človeka prírody, podľa toho je šanca , ţe ţivotný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie. V 

obsahu vzdelávania je potrebné dokázať spájať a vyuţívať poznatky aj z iných oblastí vzdelávania (napr. z histórie, 

biológie, matematiky, umenia). Predmet vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými 

materiálmi a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tieţ na zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní 

s databázami, diagramami, grafmi, fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp.Predmet integruje aj 

témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy. 

Význam geografie spočíva aj v tom, ţe ţiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení školy pri rozvoji 

regiónov, v ktorých ţijú a pouţitím analýzy a syntézy dokáţu porovnávať vybraté regióny medzi sebou aj so 

slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa kladie dôraz na schopnosť prezentovať región a v súvislosti s 

európskou integráciou je potrebné, aby ţiaci mali poznatky o historických, geografických a kultúrnych danostiach 

regiónov, s ktorými chcú v škole alebo mimo školy spolupracovať.V rámci napĺňania geografických cieľov, obsahu a 

štandardu sa nekladie dôraz na jednoduché osvojovanie encyklopedických poznatkov, ale ťaţiskom je zamerať sa na 

identifikáciu základných zákonitostí, väzieb, aktuálnych problémov na Zemi a v spoločnosti, ich riešenie a i. 

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je 

poznať zákonitosti vývoja krajiny a moţnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom vyuţívaní, ochrane a zveľaďovaní. 

 

2. Rozvíjajúce ciele a predmetové spôsobilosti: 

Vo vyučovaní geografie v gymnáziu sa všetky aktivity odvíjajú od hlavného cieľa – zvládnutia a správneho vyuţitia 

nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi. Ţiaci majú po skončení štúdia tohto učebného predmetu 

dokázať aplikovať a hodnotiť geografické informácie, čo znamená informácie získané z máp, literatúry, médií, 

osobných skúseností z regiónu alebo z iných oblastí sveta. Výsledkom bude, ţe ţiaci dokáţu rozpoznať moţnosti a 

spôsoby uplatnenia informácií geografického rázu v beţnom ţivote., napríklad a analyzovať obsah mapy, orientovať 

sa podľa nej, získavať informácie z diagramov, schém či tabuliek s geografickou tematikou a i. Orientovať sa v 

aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku. Hodnotiť javy a fakty (vzniknuté v prírode alebo zapríčinené 

človekom). V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Príkladov 

uplatnenia poznatkov a najmä zručností geografického rázu po ukončení štúdia geografie v gymnáziu je v beţnom 

ţivote mnoho. A práve to je „globálnym“ cieľom výučby geografie – v čo najširšej miere uplatniť nadobudnuté 

poznatky a kompetencie. 

Učebné osnovy voliteľného predmetu seminár z geografie sú koncipované tak, aby 

umoţnili rozšíriť a najmä prehĺbiť vedomosti faktografického a metodologického charakteru pre tých ţiakov, ktorí 

majú o geografiu záujem a budú ju vyuţívať v ďalšom štúdiu, resp.v praxi. Cieľom voliteľného predmetu je prehĺbiť 

vedomosti o krajinnej sfére a upevniť ich z hľadiska priestorovosti aj syntetickosti, preto dôraz sa kladie na 

komplexnú charakteristiku geografických javov. Okrem rozvoja kognitívnych cieľov výrazný rozvoj je aj 

v psychomotorickej a afektívnej oblasti, pretoţe v procese vzdelávania majú ţiaci moţnosť samostatného štúdia 



krajinnej sféry, získavania základných geografických informácií, ich spracovania a vyhodnotenia. Takisto ako povinný 

predmet aj voliteľný predmet má spoločenský význam, pretoţe prostredníctvom neho si ţiaci uvedomujú problémy, 

ktoré hrozia prírode a ľudstvu na Zemi a geografia je veda, ktorá je schopná pomôcť riešiť tieto problémy v 

globálnom ale aj lokálnom význame. A práve riešenie lokálnych problémov v rámci štúdia miestnej krajiny je pre 

ţiakov dostupné. Predmet okrem získavania vedomostí o prírodnej zloţke krajinnej sféry a jej ochrany veľkou mierou 

umoţňuje ţiakom uvedomiť si význam štúdia kultúr obyvateľstva v rôznych častiach sveta a tým prispieť k upevneniu 

spolupatričnosti ľudí na celom svete ale aj k pocitu hrdosti z príslušnosti k určitému národu. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah učebného predmetu tvoria témy fyzickej, humánnej a regionálnej geografie. Ich obsah aj rozsah 

nadväzuje na témy povinného predmetu geografia a umoţňuje ich rozšíriť a prehĺbiť a zaradiť aktuálne 

informácie o súčasných problémoch v krajine. Konkrétny obsah upravuje ucitel podľa miestnych podmienok 

a podľa záujmu ţiakov o smer vysokoškolského štúdia, resp. praxe tým, ţe si môţe z tém vybrať a zoradiť 

ich v postupnosti podľa vlastného uváţenia. V kaţdom prípade by však mala zostať v obsahu téma geografia 

miestnej krajiny, ktorá je modelom pre štúdium javov a vzťahov v krajine. Komplexnú geografickú 

charakteristiku regiónov je moţné upraviť. Vyčlenenie regiónov, tak ako sú uvedené v učebných osnovách, 

nie je záväzné.  

 

Metodológia súčasnej geografie.  

Postavenie geografie v systéme vied, metódy získavania, spracovania a vyhodnocovania geografických 

informácií, význam geografie v praxi pri riešení problémov. Historická geografia. Geografia v histórii, 

význam geografie v minulosti a súčasnosti, vývoj geografického myslenia. Zem vo vesmíre. Vesmír, 

planetárny systém, galaxie, súhvezdia, postavenie Zeme vo vesmíre a geografické  dôsledky z toho 

vyplývajúce. Pohyby Zeme a geografické dôsledky pohybov Zeme, vzťah Zem – Mesiac.  

Fyzická geografia.  

Fyzickogeografická krajina, systém zloţiek fyzickogeografickej krajiny a vzťahy v ňom, fyzickogeografické 

disciplíny a ich význam v praxi. Metódy štúdia vo fyzickej geografii. Geológia, mineralógia. Vývoj Zeme, 

horniny a minerály, petrografia. 

Humánna geografia.  

Humánnogeografická sféra, jej vývoj, priestorová diferenciácia humánnogeografickej sféry, štruktúra a 

organizácia kultúrnej krajiny, metódy štúdia humánnej geografie, význam humánnogeografických disciplín 

v praxi. Vzťah humánnogeografickej a fyzickogeografickej sféry, vyuţitie fyzickogeografickej sféry, 

vytvorenie kultúrnej krajiny, optimálna krajina. 
 

Globálne problémy ľudskej spoločnosti.  

Hospodárske problémy, spoločenské a ekologické problémy, moţnosti účasti geografie pri ich riešení. 

Komplexná geografická charakteristika vybraných makroregiónov sveta. Návrh makroregiónov: Európa, 

Severná Amerika, Latinská Amerika, severná Afrika, stredná a juţná Afrika, juhozápadná Ázia, juţná Ázia, 

juhovýchodná Ázia, východná Ázia, stredná a severná Ázia, Austrália a Oceánia, Svetový oceán. 

Komplexná geografická charakteristika je zaloţená na charakterizovaní krajinného geosystému s aplikáciou 

vedomostí z fyzickej, humánnej geografie a geoekológie na jednotlivé oblasti sveta.  

Geografia Slovenskej republiky. Komplexná geografická charakteristika Slovenskej republiky. Miestna 

krajina. Komplexná geografická charakteristika miestnej krajiny. Príprava a vyhotovenie seminárnej práce. 



Výber témy, vytýčenie cieľa a volba metodiky spracovania, spracovanie literatúry, spracovanie témy, referát 

a obhajoba práce. 

 

4. Štandard kompetencií 

Poţadovaný výstup ţiakov z predmetu je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach: 

čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, vyuţívať 

prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov , grafov, diagramov máp,     tabuliek, štatistických údajov. 

Dôleţitou súčasťou je aj čítanie obrázkov, rozvíjanie vizuálnej gramotnosti. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v 

témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie pôjde najmä o vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov 

v jednotlivých oblastiach sveta. Veľkú časť geografie venujeme rozvíjaniu kultúrnej gramotnosti, získavaniu 

informácií o rôznych kultúrach sveta a jej hodnotenie. 

Matematická gramotnosť je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov z tém humánnej geografie. 

Mediálna gramotnosť sa rozvíja u ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri prezentovaní obyvateľstva v 

rôznych častiach sveta a hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou médiami. V týchto častiach 

je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 

Jednotlivé čiastkové kompetencie moţno zhrnúť do viacerých tematických okruhov: 

 Rozvíjanie kompetencie pracovať s informáciami sa deje prostredníctvom analýzy a interpretácie rozsiahleho 

súboru vstupných faktografických informácií, ktoré ţiak dokáţe sám získať a ich transformovať do 

hodnotiacich a sumarizujúcich výstupov. Schopnosť pracovať s týmito výstupmi v podobe tematických máp, 

tabuliek, schém, diagramov a blokdiagramov. Zároveň sa tým rozvíja aj čitateľská gramotnosť a to čítanie 

nesúvislých textov. Cieľom je naučiť pracovať a interpretovať údaje. 

 Praktické zvládnutie riešenia problémových situácií vyţadujúcich analýzu kartografického materiálu 

najrôznorodejšej povahy (aj v digitálnej forme, vrátane práce s GPS je súčasťou rozvíjania kompetencie riešiť 

problémy v prepojení na digitálnu kompetenciu. Pouţívať informačné a komunikačné technológie sú 

neoddeliteľnou súčasťou vyučovanie pri tvorbe projektov ale aj pri úlohách z regionálnej geografie sveta. 

 Aplikovať poznatky o zákonitostiach premien geografickej krajiny pri posudzovaní perspektív vybratých 

regiónov. Navrhovať a hodnotiť alternatívne postupy pri scenároch ich rozvoja. Praktický význam geografie 

spočíva v tom, ţe pomáha modelovať aj pracovné moţnosti – modelová cestovná kancelária, rozvoj regiónu, 

prezentácia vlastného regiónu  

 Pochopenie globálnych trendov vývoja spoločnosti na Zemi a uplatnenie zručnosti na vyuţitie týchto 

poznatkov pri profesných aktivitách (ďalšie štúdium, podnikanie a i.). 

 Racionálne zhodnotenie dosahov ľudskej činnosti na ţivotné prostredie  budovanie postojov, ktoré sú v súlade 

s optimalizáciou vyuţitia krajiny pri minimálnych zásahoch do prírody (udrţateľný rozvoj). 

 Viesť ţiakov k vnímaniu odlišností medzi jednotlivými, národmi, kultúrami a náboţenstvami a v konečnom 

dôsledku k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii a násiliu. 

 Spoznávanie kultúr a zvykov obyvateľov rôznych štátov sveta, ktoré vedie k akceptácii ich spôsobu ţivota 

 Komunikatívnu kompetenciu – vyuţívaním samostatných prejavov ţiakov a pouţívaním správnej 

geografickej terminológie 

 

Výsledkom rozvíjania kompetencií je získanie geografickej gramotnosti, ktorá predstavuje systém poznatkov 

prírodných, socioekonomických podmienok a faktorov ţivota spoločnosti (v globálnych aj regionálnych rozmeroch). 

Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom svete. 

 

5. Metódy a formy vzdelávania 

a/ Metódy  
 expozičná metóda – je vhodná na výklad nového učiva, 

 fixačná metóda – pouţíva sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí, 



 motivačná metóda – jej cieľom je zaujať ţiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť, 

 brainstorming – dáva ţiakovi moţnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému problému, rozvíja 

sa diskusia. 
b/ Formy 

 klasická hodina, 

 e – learning, 

 práca v skupine, 

 tvorba  a prezentácia projektov, 

 diskusia, 

 situačné dialógy, 

 hry a súťaţe. 

 

6. Hodnotenie predmetu 

V rámci hodnotenia sa vyuţíva: 

 slovné hodnotenie, predovšetkým pochvala ako prostriedok motivácie,  

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

ţiaka a motivovať ho k zlepšeniu si kvality  osvojovaných vedomostí – podľa Metodického pokynu č. 8/2009-

R  zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov stredných škôl, 

 percentuálne hodnotenie, ktoré sa pouţíva pri priebeţnom hodnotení ţiaka. 

 

Pri priebeţnej i súhrnnej klasifikácii  sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči ţiakovi. Jeho výkony 

sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaloţené úsilie ţiaka a  rešpektujú sa jeho ľudské práva. Hodnotenie je 

spätnou väzbou, motivačným a výchovným prostriedkom a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania zdravého 

sebavedomia ţiaka. 

 

7. Učebné zdroje 

1. Kuhnlová, H., Bicík, I., Janský, B., Reznícková, D.: Seminár zo zemepisu. Bratislava, 

SPN 1990. 

2. Farkaš, C.: Geografia. Nitra, Enigma 1997. 

3. Tolmáci, L., Lauko, V., Zubriczký, G., Korec, P.: Kraje a okresy. 

4. Slovensko. Bratislava, Q 111 1997. 

5. Zemepisné encyklopédie. 

 

8. Materiálne zabezpečenie 

učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, DVD, videokazety, atlasy,  mapy, grafy, diagramy, tabuľky, vzorky 

hornín, projekty, fólie, IKT. 

 

Cieľové poţiadavky na vedomosti a zručnosti 

Obsah, rozsah a hĺbku jednotlivých častí maturitnej skúšky z geografie určujú cieľové poţiadavky.  

Všeobecné cieľové poţiadavky majú ucelený a nadpredmetový charakter, smerujú k zvýšeniu adaptability 

človeka v meniacom sa prostredí, rozvíjajú schopnosť komunikovať, schopnosť riešiť problémy, rozvíjajú 

kreativitu, flexibilitu, schopnosť racionálne vyuţívať informačné zdroje, spracovať informácie, aplikovať 

základné štatistické techniky, s porozumením čítať text a získavať z neho informácie, prevádzať neverbálne 

informácie na verbálne a naopak, vytvárať myšlienkové schémy, projektovať prácu.  



Špecifické cieľové poţiadavky, ktoré sa rozvíjajú geografickým vzdelávaním zvyšujú schopnosť 

pracovať s mapou, schopnosť orientovať sa v teréne, schopnosť správne geograficky sa vyjadrovať, 

schopnosť vyuţívať geografické informačné zdroje (kartogramy, kartodiagramy, profily územia, 

klimadiagramy, vekové pyramídy a i.).  

Cieľové poţiadavky na maturitnú skúšku z geografie obsahujú sedem tematických celkov učiva. V kaţdom 

tematickom celku je spresnený obsah a poţiadavky na vedomosti a zručnosti študentov.  

Maturitná skúška sa vzťahuje na učivo celého gymnaziálneho štúdia, preto majú cieľové poţiadavky 

syntetický charakter a nemusia sa vţdy kryť s obsahom príslušného tematického celku učebných osnov.  

Obsahovú časť cieľových poţiadaviek tvoria pojmy, fakty a vzťahy vybrané z obsahu geografického 

vzdelávania, o ktorom predpokladáme, ţe by ho mali maturanti ovládať. Pri stanovení geografického obsahu 

sa brali do úvahy ciele geografického vzdelávania, ako aj ciele učebného predmetu s ohľadom na ciele 

spoločnosti a ciele ţiakov.  

Poţiadavky na vedomosti a zručnosti študentov sú sformulované ako operacionalizované ciele, ktoré 

konkrétne vyjadrujú, na akej úrovni má študent poznatky ovládať. Zároveň sú orientované na vyššie 

myšlienkové operácie, hlavne na analýzu, syntézu a hodnotenie javov. Formulácia operacionalizovaných 

cieľov vychádza z Bloomovej a Niemierkovej taxonómie.  

Samotné poţiadavky neslúţia na zisťovanie a kontrolu vedomostí a zručností ţiakov. Tvoria len základ pre 

zadania (úlohy) maturitnej skúšky.  

Poţiadavky na vedomosti a zručnosti konkrétne vymedzujú, ktoré vedomosti a zručnosti by mali ţiaci 

počas štúdia získať a vedieť preukázať.  

Súčasťou poţiadaviek na vedomosti a zručnosti sú ukáţky exemplifikačných úloh, ktoré ilustrujú a 

spresňujú hĺbku a šírku poţiadaviek, ukáţky, ktoré uvádzajú príklady, ako majú ţiaci ovládať uvedené 

poţiadavky. Úlohy sú formulované tak, aby reprezentovali celú šírku geografických schopností. Sú medzi 

nimi:  

• úlohy na interpretáciu získaných poznatkov,  

Príklad: Vymenujte základné typy vzduchových hmôt a charakterizujte ich vlastnosti.  

• úlohy na porozumenie (a vysvetlenie) javov a vzťahov medzi geografickými pojmami, javmi,  

Príklad: Vysvetlite, ako na atmosférickom fronte vznikne cyklóna.  

• úlohy na porozumenie vzájomného vzťahu medzi krajinou a človekom,  

• úlohy na rozvoj schopností riešiť problémy,  

Príklad: V najľudnatejších štátoch Ázie zhodnoťte problémy spojené s preľudnením (India, Čína). Na 

základe informácií z médií zosumarizujte, ako sa rieši problém preľudnenia.  

• úlohy na schopnosť s porozumením čítať text a získavať z neho informácie,  

• úlohy na schopnosť projektovať prácu,  

 

Príklad: Navrhnite optimálne funkčné členenie vami vymysleného mesta a opíšte ho.  

• úlohy na schopnosť zvýšenia adaptability človeka v meniacom sa prostredí,  



• úlohy na schopnosť porozumieť kultúram,  

• úlohy na prácu s mapou,  

Príklad: Porovnajte (pomocou mapy) vybrané povrchové celky a zhodnoťte ich vplyv na rozmiestnenie 

hlavných trás dopravy.  

• úlohy na tvorbu máp, diagramov, kartogramov a i.,  

Príklad: Vytvorte diagram tovarovej štruktúry zahraničného obchodu Slovenska v roku 2010 (pomocou 

štatistických údajov).  

• experimentálne úlohy, podklady z terénu,  

Príklad: Podľa podkladov predpovedí počasia uveďte, či ho ovplyvňovalo anticyklonálne alebo cyklonálne 

prúdenie.  

• úlohy s vyuţitím formalizácie väzieb (matematika, fyzika a i.),  

Príklad: Vypočítajte rozdiel miestnych časov dvoch miest, ak rozdiel ich geografickej dĺţky je 20°.  

• úlohy na získavanie informácií zo zdrojov,  

Príklad: Z tabuliek zistite päť najväčších námorných prístavov podľa objemu prepraveného tovaru.  

• úlohy na slovné vyjadrovanie,  

Príklad: Opíšte osídľovanie Austrálie Európanmi, uveďte, aké problémy s tým súviseli a aký je vzťah medzi 

pôvodným obyvateľstvom a prisťahovalcami.  

• úlohy na vyuţitie informácií v praktickom ţivote.  

Príklad: Zhodnoťte moţnosti rozvoja jednotlivých druhov cestovného ruchu v miestnej oblasti.  

Geografia ako učebný predmet učí ţiakov orientovať sa v súčasnom svete, učí ich pýtať sa a odpovedať na 

javy, ktoré sa stali na zemskom povrchu, kde sa stali, prečo sa stali, ako súvisia s inými dejmi. Ľudia 

potrebujú mať informácie o prírodnom prostredí sveta a miestach, na ktorých ţijú. Geografia má veľa 

spôsobov ako môţe riešiť problémy, na ktoré ľudia hľadajú odpoveď.  

Učebný predmet geografia je integrujúcim predmetom, ktorý spája fyzické a humánne dimenzie sveta do 

štúdia prostredia, miest a obyvateľstva. Predmetom štúdia geografie je zemský povrch a procesy na ňom 

prebiehajúce, vzťahy medzi ľuďmi a krajinou.  

Cieľom geografie ako učebného predmetu je uvedomiť si vzájomnú prepojenosť jednotlivých zloţiek krajiny 

s človekom a pochopiť, ţe narušenie jednej zloţky krajiny ohrozí existenciu ţivota na Zemi. Porozumenie 

svetu, jeho prostrediu a ekonomike bude vysokou úrovňou kompetencie v geografii, pretoţe geografia myslí 

priestorovo v lokalizovaní, v mierke, v pohybe, vo vzorkách, zbiera informácie, vyhodnocuje ich a 

odpovedá na otázky.  

Ľudia potrebujú mať vedomosti z geografie, ktorá učí rozumieť priestorovému rozmiestneniu miest a ľudí v 

prostredí na Zemi.  

Geografia neoboznamuje ţiakov s izolovanými faktami, ale učí porozumieť vzťahom.  

 

Geograficky informovaní ľudia:  



1. Vedia správne interpretovať získané poznatky o fyzických a humánnych charakteristických črtách 

miest, a pouţívať vedomosti na definovanie a študovanie regiónov a ich zmien.  

Cieľom je osvojovanie poznatkov (faktických, koncepčných, procedurálnych, metakognitívnych) rozvíjanie 

poznávacích schopností, aplikovanie koncepčných a procedurálnych poznatkov.  

2. Získavať informácie z geografických zdrojov (mapy, diagramy, grafy, letecké fotografie a pod.), 

analyzovať a hodnotiť ich. Zároveň vedieť získané poznatky interpretovať formou geografických 

znázornení (máp, diagramov...).  

Cieľom je vedieť pouţívať mapy a ďalšie geografické nástroje, podávať informácie o javoch. Význam práce 

s mapou je v tom, ţe mnoho informácií môţe byť prezentovaných v mape. Mapy môţu ukázať lokalizáciu 

krajín, sídiel, rozmiestnenie prírodných zdrojov a populácie, podnebné a dopravné siete. Mapy a glóbusy sú 

primárnymi nástrojmi geografie. Sú zdrojom informácií o svete v minulosti a v súčasnosti. Schopnosť 

pracovať s mapou je základnou zručnosťou geografie.  

3. Vedieť vysvetliť javy prebiehajúce v prírode geografickými poznatkami.  

Veľmi dôleţité je, aby geograficky vzdelaní ľudia vedeli vysvetliť a hodnotiť deje, ktoré sa prejavujú v 

prírode, napríklad sopečná činnosť, zemetrasenie, zmena počasia pri prechode atmosférického frontu, vznik 

monzúnov a pod.  

4. Chápať vplyv človeka na prírodu, ovplyvňovanie človeka prírodou, pričiniť sa o zachovanie trvalo 

udrţateľného rozvoja.  

Ľudia tvoria regióny, preto dôleţitým cieľom geografie je naučiť, prečo sa regióny menia, ako kultúra a 

technológia vplýva na zmenu miest a regiónov, ako treba zhodnotiť vplyv človeka na prírodu, napríklad 

lokalizovanie priemyselného závodu do kotliny, vznik ozónovej diery, klčovanie pralesov.  

5. Vedieť komunikovať s ľuďmi na celom svete, váţiť si kultúru a tradície jednotlivých skupín 

obyvateľstva, zároveň si zachovávať vlastnú identitu.  

Cieľom je, aby geograficky informovaní ľudia vedeli analyzovať priestorovú organizáciu ľudstva, vedeli, 

ako aplikovať priestorové informácie na vysvetlenie priestorových štruktúr. Porozumenie kultúram je veľmi 

dôleţitou kompetenciou. V podcieľoch rozvoja schopnosti vzájomného porozumenia si medzi osobami a 

skupinami vyzdvihujeme najmä rozvoj sociálnej inteligencie, schopnosti empatie, súcitu, tolerancie k 

inakosti, rešpektu práva slobôd a iných interpersonálnych schopností.  

6. Vedieť aplikovať získané poznatky v beţnom ţivote.  

Dôleţité je naučiť sa, na základe získaných poznatkov, správne a cieľavedome zdokonaľovať geografické 

prostredie v miestnej krajine. 

 

Tematické okruhy cieľových poţiadaviek pokrývajú učivo geografie všetkých ročníkov na gymnáziách.  

 



Ročník: Tretí 

 

1. Význam geografie pre ľudskú spoločnosť 
Prierezové témy: Environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Pojem geografia, objekt geografie, predmet geografie, krajinná 

sféra, krajina, fyzickogeografická a socioekonomická sféra, 

význam geografie pre človeka, geografia ako pomoc pri riešení 

problémov.  

 

Vysvetliť pojem geografia.  

• Vysvetlite význam slova 

geografia.  

1.2 Charakterizujte objekt a 

predmet geografie v minulosti a v 

súčasnosti.  

• Vysvetlite, aký objekt a predmet 

skúma geografia, ako k tomu 

pristupovala v minulosti a ako v 

súčasnosti.  

Význam geografie pre ľudskú spoločnosť v minulosti a súčasnosti. Vysvetliť význam geografie pre 

ľudskú spoločnosť v minulosti, 

súčasnosti a budúcnosti.  

• Vysvetlite, v čom spočíva 

význam geografie pre človeka v 

súčasnosti a aký význam bude 

mať v budúcnosti.  

Geografia ako prostriedok riešenia praktických problémov  Uveďte konkrétne príklady, kedy 

geografia môţete pomôcť pri 

riešení problémov v krajine, pri 

stavbe priemyselných závodov, 

pri lokalizovaní sídiel, narúšaní 

ţivotného prostredia a pod. 

 

2. Planéta Zem a jej zobrazenie 
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Veľkosť Zeme (polomer Zeme – guľa, elipsoid), Porovnať veľkosť Zeme pri 

aproximácii jej tvaru ako gule 

a elipsoidu. 

 Uviesť príklady dôsledkov tvaru 

Zeme na usporiadanie typov krajín 

na Zemi. 

Rotácie Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), dátumová hranica, 

časové pásma 

Demonštrovať pohyby Zeme na 

modeloch, nákresoch a uviesť 

dôsledky jej pohybov 



Obeh Zeme okolo Slnka (tropický rok) a dôsledky obehu Opísať obeh Zeme okolo Slnka, 

vysvetliť dôsledky obehu na 

ľubovoľné miesto na Zemi 

Mesiac, slapové javy, odliv, príliv Vysvetliť vznik slapových javov 

 

3. Fyzickogeografické regióny sveta 
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Ochrana ţivota a zdravia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zloţenie atmosféry, Počasie, klíma a procesy v atmosfére. 

Rozloţenie zráţok a teploty na Zemi. Prúdenie vzduchu 

v atmosfére. Klimatické pásma a oblasti. Zmeny klímy. Znaky 

globálneho otepľovania.  

Charakterizovať zloţenie atmosféry 

a význam jej jednotlivých vrstiev. 

Charakterizovať zmeny klímy na 

Zemi a jej príčiny 

 Zdôvodniť rozdiely v počasí 

a klíme v atmosfére. Na základe 

tabuliek a mapy vedieť ich 

charakterizovať. 

 Zhrnúť rozloţenie zráţok teplôt na 

Zemi.  

 Opísať všeobecnú cirkuláciu 

atmosféry a jej príčiny. 

 Na tematických mapách odlíšiť 

klimatické pásma a oblasti. 

 Uviesť znaky globálneho 

otepľovania a aktualizovať 

poznatky o nich. 

Obeh vody na Zemi a jeho bilancia. Svetový oceán – oceány 

a moria. 

Vlastnosti vody oceánov a morí 

Pohyby oceánskej a morskej vody, morské prúdy, slapové javy. 

Význam oceánu pre človeka.  

Vodstvo na súši, jazerá, rieky, vodopády podpovrchová voda.  

 

Vodou podmienené procesy a formy reliéfu.  

Pitná voda, jej zdroje, ich dostupnosť a jej ochrana.  

Opísať dynamiku pohybov 

oceánskej a morskej vody a príčinu 

vzniku slapových javov. Opísať 

vodou podmienené procesy a formy 

reliéfu a význam pre formovanie 

tvárnosti krajiny.  

Zhodnotiť zdroje pitnej vody, na 

Zemi a na Slovensku, zhodnotiť ich 

dostupnosť a navrhnúť význam jej 

ochrany 

Vrstvy Zeme, litosferické dosky, pohyb litosferických dosiek. 

Príčiny a dôsledky pohybu litosferických dosiek, 

Poznať stavbu zemského telesa, 

základných jednotiek pevnín, ich 

mobilitu, príčiny mobility a dopady 

na horotvornú činnosť, sopečnú 

činnosť a zemetrasenia 



Pohoria, kotliny, rift, priekopová prepadlina, sopka, Porovnať mechanizmy pôsobenia 

endogénnych a exogénnych 

procesov a ich vplyv na tvorbu 

zemského povrchu 

Zemetrasné pásma, okraje litosferických dosiek Zdôvodniť miesta výskytu 

zemetrasení, cunami a sopečných 

erupcií a moţnosti ochrany človeka 

pred nimi 

Bioklimatické pásma 

Typy poľnohospodárskej krajiny 

Lesy – odlesňovanie  

Vertikálne členenie biosféry.  

Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a ţivočíšstvo  

bioklimatické pásma a zóny, ako  

aj príčiny vertikálneho členenia 

biosféry. 

 

Opísať dôsledky ľudských 

aktivít na pôdy, rastlinstvo a 

ţivočíšstvo.  

Na základe činnosti človeka v 

krajine opísať typy 

poľnohospodárskej krajiny.  

Analyzovať proces odlesňovania 

a jeho riziká, uviesť príklady.  

 

4. Humánnogeografické regióny sveta 

Prierezové témy: Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Štáty, svetadiely hlavné mestá vybraných štátov 

Organizácie - OSN, NATO, EÚ 

 

Vedieť sa orientovať na politickej 

mape sveta. 

Poznať zameranie jednotlivých 

organizácií 

Rozmiestnenie obyvateľstva v jednotlivých regiónoch sveta 

najväčšie populácie sveta 

Pohyb obyvateľstva – prirodzený a mechanický 

Migrácia obyvateľstva, druhy migrácie a jej prejavy  

Obyvateľstvo a prírodné pomery 

 

 

Na základe údajov vytvoriť 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva, 

vysvetliť dôvody, 

Vysvetliť dôvody migrácie,  

Problémy migrantov 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľov 

v rôznych častiach sveta, vytvoriť 

najväčšie zoskupenia obyvateľstva 

Zdôvodniť nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva, uviesť 



príčiny a dôsledky 

 

Osídlenie, sídlo, obec mesto, mestská aglomerácia, 

urbanizácia konurbácia, megalopolis 

 

Mesto, štruktúra mesta, pôdorys, rast miest, multikultúra, rast miest  

 

Urbanizácia sveta, urbanizácia jednotlivých svetadielov 

 

 

 

Diskutovať na témy: Ako sme 

pripravení na kultúrnu rôznorodosť. 

Ako sa mení mesto 

Vysvetliť ako vplývajú prírodné 

pomery na vznik sídla 

Porovnať mesto a príroda na 

vybraných sídlach 

Vymenovať typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Vysvetliť pojem urbanizácia, dôvody 

urbanizácie, porovnať svetadiely v 

urbanizácii. 

Uviesť problémy spojené 

s urbanizáciou 

 

  

Hospodárstvo  

Priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, sluţby, veda 

Finančníctvo 

Dopravné systémy 

Cestovný ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnať postavenie vybraných 

štátov v hospodárstve sveta, 

aktualizovať podľa najnovších 

údajov 

 

Vysvetliť vplyv prírodných  

pomerov na rozvoj hospodárstva 

porovnať objem a nákladovosť 

jednotlivých druhov dopravy 

a taktieţ aj z hľadiska   

ekologického 

 

Vytvoriť vlastný zoznam oblastí 

cestovného ruchu 

Zhodnotiť ich potenciál na základe 

vytvorených vlastných kritérií, 

tvorba portfólia, kriticky hodnotiť 

klady a nedostatky vybraných 



 

 

 

 

 

5. Regionálna geografia sveta (Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália a Oceánia, polárne oblasti, 

Svetový oceán)  

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

Obyvateľstvo Austrálie 
Rozmiestnenie obyvateľstva 

Vplyv prírodných podmienok na rozmiestnenie obyvateľstva 

príchod obyvateľov z Európy 

Aboriginovia, vzťah Európanov a Aboriginov 

 

 

 

Obyvateľstvo Ameriky 
Rozmiestnenie obyvateľstva v severnej a juţnej Amerike, 

oblasti koncentrácie 

 

 

 

Obyvateľstvo Európy 
Rozmiestnenie obyvateľstva v Európe, oblasti vysokej 

koncentrácie obyvateľstva  

 

 

 

 

 

Obyvateľstvo Ázie 
Rozmiestnenie obyvateľstva v Ázii, Indogangská níţina, 

Čína, problémy populačnej explózie, riedko zaľudnené oblasti na 

Sibíri 

 

Obyvateľstvo Afriky 

Rozmiestnenie obyvateľstva, severná stredná a juţná oblasť 

Na základe údajov vytvoriť 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva, 

vysvetliť dôvody, 

Vysvetliť dôvody migrácie,  

Problémy migrantov 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľov 

v rôznych častiach sveta, vytvoriť 

najväčšie zoskupenia  obyvateľstva 

 

 

 
Prezentovať informácie zo zdrojov, 

zatriediť ich a vyhodnotiť. 

Porovnať rozmiestnenie 

v severnej 
Amerike a juţnej Amerike  

 

Porovnať rozmiestnenie 

obyvateľstva v Európe 

s rozmiestnením v iných 

svetadieloch 

Vymenovať a zdôvodniť oblasti 

najhustejšej koncentrácie 

obyvateľstva 
 

Zdôvodniť nerovnomerné 

destinácii 

 

Vytvoriť návrh trasy exkurzie 

v ľubovoľnej lokalite. 



rozmiestnenie obyvateľstva, uviesť 

príčiny a dôsledky 

Mestá v Austrálii 

Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, spoluţitie rôznych kultúr 

v Sydney 

Mestá v Európe 

Paríţ, Londýn, Praha, Stockholm, Rím, Salzburg, Moskva 

Mestá v Ázii 

Dillí, Bombaj, Peking, Jeruzalem, Abu Dhabí, Tokio 

Mestá v Afrike 

Káhira, Alexandria, Pretória 

Mestá v Amerike 

New York, Washington, Los Angeles, Rio de Janeiro,  Buenos 

Aires, USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Argentína 

 

Obyvateľstvo v Európe, štáty v Európe 

Dynamika obyvateľstva, pohyb obyvateľstva oblasti husto a riedko 

osídlené  

Všetky štáty v Európe aj ich hlavné mestá 

 

 

Vymenovať typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Vymenovať hlavné mestá štátov  

Európy, charakterizovať vybrané 

štáty Európy 

Porovnať mestá podľa informácií zo 

zdrojov  

Získať zo zdrojov základné 

informácie o vybraných mestách 

Porovnať ich pôdorys, stavby, 

štruktúru mesta, ţivot obyvateľov 

v meste 

 

Získavať údaje z odbornej literatúry, 

interpretovať ich 

Hodnotiť javy, získavať údaje 

z diagramov, štatistických 

 údajov, tematických máp,  

porovnávanie vybrané tri štáty a  

hlavné mestá. 

 

6. Geografia Slovenskej republiky 

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prírodné pomery  

Horotvorné pohyby, endogénne sily, exogénne sily, 

procesy, pohorie, kotlina, níţina,  

Upätie, svah, ľadovcový kotol, kar, ľadovcová dolina, 

skalné mesto  

Podnebné pásma, všeobecná cirkulácia ovzdušia, smer 

prúdenia vetrov, monzúny, pasáty, západné vetry, severné 

vetry, klimatické diagramy  

Bioklimaticé pásma  

Pásmovitosť vegetácie na Zemi – príčiny a hlavné 

charakteristické črty jednotlivých pásiem  

Národné parky  

Podľa mapy charakterizovať 

prírodné pomery, vyuţívať 

poznatky z fyzickej geografie,  

Pouţívať správnu terminológiu  

Určiť na mape najdôleţitejšie 

povrchové celky a porovnať 

povrch v jednotlivých regiónoch.  

Zdôvodniť rozdielnosť tvarov 

povrchov v rôznych oblastiach 

na základe horotvorných 

procesov  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

podnebných pásiem, opísať 



Pamiatky svetového dedičstva UNESCO  hlavné podnebné činitele, ktoré 

pôsobia na charakter podnebia  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

bioklimatických pásiem , 

porovnať ich poľa mnoţstva 

zráţok, prevládajúcej vegetácie a 

ţivočíšstva  
Opísať vybrané pamiatky 

UNESCO – zameranie na 

prírodné lokality   
 

Sídla – mestské a vidiecke.  

Proces urbanizácie.  

Porovnať rôzne druhy sídiel 
Na príkladoch uviesť časti sídiel  

 

Rozmiestnenie obyvateľstva  

Dynamika obyvateľstva  

Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok.  

Priemerná dĺţka ţivota  

Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typy  

Migrácia obyvateľstva.  

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a  

pohlavia.  

Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva.  
 

 

 

Kultúra a spôsob ţivota v jednotlivých regiónoch  

Na základe údajov z rôznych 

zdrojov porovnať  

vývoj obyvateľstva vybraných 

regiónov Slovenska a prognózy 

jeho vývoja z hľadiska 

rozmiestnenia obyvateľstva, 

dynamiky obyvateľstva 

(pôrodnosti, úmrtnosti, 

prirodzeného prírastku)  

Definovať mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typov s 

dôrazom na migráciu.  

Porovnať jazykovú, religióznu 

štruktúru obyvateľstva 

Slovenska  

 

Vznik a vývoj priemyselnej výroby.  

Odvetvia priemyselnej výroby.  

Súčasné tendencie vývoja priemyselnej  

výroby.  

Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné 

oblasti koncentrácie priemyselnej výroby.  
 

Veľké technické diela.  

Zahraničný obchod. Export a import.  

Teritoriálne zameranie zahraničného  
obchodu.  

Analyzovať príčiny 

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

Uviesť príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie. 

Charakterizovať regióny 

Slovenska z hľadiska rozvoja 

priemyselnej výroby a ich 

porovnanie. 

 
Uviesť príklady technických diel. 

Interpretovať rôzne spôsoby 

grafického znázornenia grafov 

zahraničného obchodu na 

základe exportu a importu  
 

Hlavné druhy dopravy  

Činitele ovplyvňujúce výstavbu  
dopravných ciest  

Porovnať dopravné systémy 

(hlavné druhy dopravy). V 

rôznych častiach sveta a 

analyzovať činitele, 



ovplyvňujúce výstavbu 

dopravných ciest  

 

7. Krajina 

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Ochrana prírody a krajiny 

Medzinárodné organizácie na ochranu prírody 

Zdroje znečisťovania vody, pôdy, vzduchu, ozónová diera, 

kyslé daţde zniţovanie biodiverzity, rozširovanie púští, 

znehodnocovanie pôdy a vody 

 

Kultúrne a prírodné dedičstvo, národné parky 

UNESCO, zoznam pamätihodností a miest, ktoré majú označenie 

svetové kultúrne dedičstvo 

Získavať aktuálne údaje zo zdrojov, 

hodnotiť stav prírodných a 

kultúrnych pamiatok. 

 

 

Získavať informácie o miestnom, 

národnom, európskom a svetovom 

kultúrnom dedičstve, zasadiť ich do 

komplexu krajiny, 

vážiť so kultúrne a umelecké 

hodnoty svetových kultúr. 



Ročník: Štvrtý 

 

1. Význam geografie pre ľudskú spoločnosť 
Prierezové témy: Environmentálna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Pojem geografia, objekt geografie, predmet geografie, krajinná 

sféra, krajina, fyzickogeografická a socioekonomická sféra, 

význam geografie pre človeka, geografia ako pomoc pri riešení 

problémov.  

 

Vysvetliť pojem geografia.  

• Vysvetlite význam slova 

geografia.  

1.2 Charakterizujte objekt a 

predmet geografie v minulosti a v 

súčasnosti.  

• Vysvetlite, aký objekt a predmet 

skúma geografia, ako k tomu 

pristupovala v minulosti a ako v 

súčasnosti.  

Význam geografie pre ľudskú spoločnosť v minulosti a súčasnosti. Vysvetliť význam geografie pre 

ľudskú spoločnosť v minulosti, 

súčasnosti a budúcnosti.  

• Vysvetlite, v čom spočíva 

význam geografie pre človeka v 

súčasnosti a aký význam bude 

mať v budúcnosti.  

Geografia ako prostriedok riešenia praktických problémov  Uveďte konkrétne príklady, kedy 

geografia môţete pomôcť pri 

riešení problémov v krajine, pri 

stavbe priemyselných závodov, 

pri lokalizovaní sídiel, narúšaní 

ţivotného prostredia a pod. 

 

2. Planéta Zem a jej zobrazenie 
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Veľkosť Zeme (polomer Zeme – guľa, elipsoid), Porovnať veľkosť Zeme pri 

aproximácii jej tvaru ako gule 

a elipsoidu. 

 Uviesť príklady dôsledkov tvaru 

Zeme na usporiadanie typov krajín 

na Zemi. 

Rotácie Zeme (hviezdny deň, slnečný deň), dátumová hranica, 

časové pásma 

Demonštrovať pohyby Zeme na 

modeloch, nákresoch a uviesť 

dôsledky jej pohybov 



Obeh Zeme okolo Slnka (tropický rok) a dôsledky obehu Opísať obeh Zeme okolo Slnka, 

vysvetliť dôsledky obehu na 

ľubovoľné miesto na Zemi 

Mesiac, slapové javy, odliv, príliv Vysvetliť vznik slapových javov 

 

3. Fyzickogeografické regióny sveta 
Prierezové témy: Environmentálna výchova, Ochrana ţivota a zdravia 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Zloţenie atmosféry, Počasie, klíma a procesy v atmosfére. 

Rozloţenie zráţok a teploty na Zemi. Prúdenie vzduchu 

v atmosfére. Klimatické pásma a oblasti. Zmeny klímy. Znaky 

globálneho otepľovania.  

Charakterizovať zloţenie atmosféry 

a význam jej jednotlivých vrstiev. 

Charakterizovať zmeny klímy na 

Zemi a jej príčiny 

 Zdôvodniť rozdiely v počasí 

a klíme v atmosfére. Na základe 

tabuliek a mapy vedieť ich 

charakterizovať. 

 Zhrnúť rozloţenie zráţok teplôt na 

Zemi.  

 Opísať všeobecnú cirkuláciu 

atmosféry a jej príčiny. 

 Na tematických mapách odlíšiť 

klimatické pásma a oblasti. 

 Uviesť znaky globálneho 

otepľovania a aktualizovať 

poznatky o nich. 

Obeh vody na Zemi a jeho bilancia. Svetový oceán – oceány 

a moria. 

Vlastnosti vody oceánov a morí 

 

 

Pohyby oceánskej a morskej vody, morské prúdy, slapové javy. 

Význam oceánu pre človeka.  

Vodstvo na súši, jazerá, rieky, vodopády podpovrchová voda.  

Vodou podmienené procesy a formy reliéfu.  

Pitná voda, jej zdroje, ich dostupnosť a jej ochrana.  

Opísať dynamiku pohybov 

oceánskej a morskej vody a príčinu 

vzniku slapových javov. Opísať 

vodou podmienené procesy a formy 

reliéfu a význam pre formovanie 

tvárnosti krajiny.  

Zhodnotiť zdroje pitnej vody, na 

Zemi a na Slovensku, zhodnotiť ich 

dostupnosť a navrhnúť význam jej 

ochrany 

Vrstvy Zeme, litosferické dosky, pohyb litosferických dosiek. 

Príčiny a dôsledky pohybu litosferických dosiek, 

Poznať stavbu zemského telesa, 

základných jednotiek pevnín, ich 

mobilitu, príčiny mobility a dopady 

na horotvornú činnosť, sopečnú 

činnosť a zemetrasenia 



Pohoria, kotliny, rift, priekopová prepadlina, sopka, Porovnať mechanizmy pôsobenia 

endogénnych a exogénnych 

procesov a ich vplyv na tvorbu 

zemského povrchu 

Zemetrasné pásma, okraje litosferických dosiek Zdôvodniť miesta výskytu 

zemetrasení, cunami a sopečných 

erupcií a moţnosti ochrany človeka 

pred nimi 

Bioklimatické pásma 

Typy poľnohospodárskej krajiny 

Lesy – odlesňovanie  

Vertikálne členenie biosféry.  

Dôsledky ľudskej aktivity na pôdy, rastlinstvo a ţivočíšstvo  

bioklimatické pásma a zóny, ako  

aj príčiny vertikálneho členenia 

biosféry. 

 

Opísať dôsledky ľudských 

aktivít na pôdy, rastlinstvo a 

ţivočíšstvo.  

Na základe činnosti človeka v 

krajine opísať typy 

poľnohospodárskej krajiny.  

Analyzovať proces odlesňovania 

a jeho riziká, uviesť príklady.  

 

4. Humánnogeografické regióny sveta 

Prierezové témy: Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Štáty, svetadiely hlavné mestá vybraných štátov 

Organizácie - OSN, NATO, EÚ 

 

Vedieť sa orientovať na politickej 

mape sveta. 

Poznať zameranie jednotlivých 

organizácií 

Rozmiestnenie obyvateľstva v jednotlivých regiónoch sveta 

najväčšie populácie sveta 

Pohyb obyvateľstva – prirodzený a mechanický 

Migrácia obyvateľstva, druhy migrácie a jej prejavy  

Obyvateľstvo a prírodné pomery 

 

 

Na základe údajov vytvoriť 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva, 

vysvetliť dôvody, 

Vysvetliť dôvody migrácie,  

Problémy migrantov 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľov 

v rôznych častiach sveta, vytvoriť 

najväčšie zoskupenia obyvateľstva 

Zdôvodniť nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva, uviesť 



príčiny a dôsledky 

Osídlenie, sídlo, obec mesto, mestská aglomerácia, 

urbanizácia konurbácia, megalopolis 

 

Mesto, štruktúra mesta, pôdorys, rast miest, multikultúra, rast miest  

Mesto a prírodné pomery 

Urbanizácia sveta, urbanizácia jednotlivých svetadielov 

 

 

Diskutovať na témy: Ako sme 

pripravení na kultúrnu rôznorodosť. 

Ako sa mení mesto 

Vysvetliť ako vplývajú prírodné 

pomery na vznik sídla 

Porovnať mesto a príroda na 

vybraných sídlach 

Vymenovať typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Vysvetliť pojem urbanizácia, dôvody 

urbanizácie, porovnať svetadiely v 

urbanizácii. 

Uviesť problémy spojené 

s urbanizáciou 

 

  

Hospodárstvo  

Priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, sluţby, veda 

Finančníctvo 

Dopravné systémy 

Cestovný ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnať postavenie vybraných 

štátov v hospodárstve sveta, 

aktualizovať podľa najnovších 

údajov 

 

Vysvetliť vplyv prírodných  

pomerov na rozvoj hospodárstva 

porovnať objem a nákladovosť 

jednotlivých druhov dopravy 

a taktieţ aj z hľadiska   

ekologického 

Vytvoriť vlastný zoznam oblastí 

cestovného ruchu 

Zhodnotiť ich potenciál na základe 

vytvorených vlastných kritérií, 

tvorba portfólia, kriticky hodnotiť 

klady a nedostatky vybraných 

destinácii 

 



 

 

 

 

5. Regionálna geografia sveta (Európa, Ázia, Afrika, Amerika, Austrália a Oceánia, polárne oblasti, 

Svetový oceán)  

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

 

Obyvateľstvo Austrálie 
Rozmiestnenie obyvateľstva 

Vplyv prírodných podmienok na rozmiestnenie obyvateľstva 

príchod obyvateľov z Európy 

Aboriginovia, vzťah Európanov a Aboriginov 

 

 

 

Obyvateľstvo Ameriky 
Rozmiestnenie obyvateľstva v severnej a juţnej Amerike, 

oblasti koncentrácie 

 

 

 

Obyvateľstvo Európy 
Rozmiestnenie obyvateľstva v Európe, oblasti vysokej 

koncentrácie obyvateľstva  

 

 

 

 

 

Obyvateľstvo Ázie 
Rozmiestnenie obyvateľstva v Ázii, Indogangská níţina, 

Čína, problémy populačnej explózie, riedko zaľudnené oblasti na 

Sibíri 

 

Obyvateľstvo Afriky 

Rozmiestnenie obyvateľstva, severná stredná a juţná oblasť 

Na základe údajov vytvoriť 

informácie o oblastiach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva, 

vysvetliť dôvody, 

Vysvetliť dôvody migrácie,  

Problémy migrantov 

Porovnať rozmiestnenie obyvateľov 

v rôznych častiach sveta, vytvoriť 

najväčšie zoskupenia  obyvateľstva 

 

 

 
Prezentovať informácie zo zdrojov, 

zatriediť ich a vyhodnotiť. 

Porovnať rozmiestnenie 

v severnej 
Amerike a juţnej Amerike  

 

Porovnať rozmiestnenie 

obyvateľstva v Európe 

s rozmiestnením v iných 

svetadieloch 

Vymenovať a zdôvodniť oblasti 

najhustejšej koncentrácie 

obyvateľstva 
 

Zdôvodniť nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva, uviesť 

príčiny a dôsledky 

Vytvoriť návrh trasy exkurzie 

v ľubovoľnej lokalite. 



Mestá v Austrálii 

Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, spoluţitie rôznych kultúr 

v Sydney 

Mestá v Európe 

Paríţ, Londýn, Praha, Stockholm, Rím, Salzburg, Moskva 

Mestá v Ázii 

Dillí, Bombaj, Peking, Jeruzalem, Abu Dhabí, Tokio 

Mestá v Afrike 

Káhira, Alexandria, Pretória 

Mestá v Amerike 

New York, Washington, Los Angeles, Rio de Janeiro,  Buenos 

Aires, USA, Kanada, Mexiko, Brazília, Argentína 

 

Obyvateľstvo v Európe, štáty v Európe 

Dynamika obyvateľstva, pohyb obyvateľstva oblasti husto a riedko 

osídlené  

Všetky štáty v Európe aj ich hlavné mestá 

 

 

Vymenovať typické prvky miest, 

prezentovať ich formou IKT 

Vymenovať hlavné mestá štátov  

Európy, charakterizovať vybrané 

štáty Európy 

Porovnať mestá podľa informácií zo 

zdrojov  

Získať zo zdrojov základné 

informácie o vybraných mestách 

Porovnať ich pôdorys, stavby, 

štruktúru mesta, ţivot obyvateľov 

v meste 

 

Získavať údaje z odbornej literatúry, 

interpretovať ich 

Hodnotiť javy, získavať údaje 

z diagramov, štatistických 

 údajov, tematických máp,  

porovnávanie vybrané tri štáty a  

hlavné mestá. 

 

6. Geografia Slovenskej republiky 

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Prírodné pomery  

Horotvorné pohyby, endogénne sily, exogénne sily, 

procesy, pohorie, kotlina, níţina,  

Upätie, svah, ľadovcový kotol, kar, ľadovcová dolina, 

skalné mesto  

Podnebné pásma, všeobecná cirkulácia ovzdušia, smer 

prúdenia vetrov, monzúny, pasáty, západné vetry, severné 

vetry, klimatické diagramy  

Bioklimaticé pásma  

Pásmovitosť vegetácie na Zemi – príčiny a hlavné 

charakteristické črty jednotlivých pásiem  

Národné parky  
Pamiatky svetového dedičstva UNESCO  

Podľa mapy charakterizovať 

prírodné pomery, vyuţívať 

poznatky z fyzickej geografie,  

Pouţívať správnu terminológiu  

Určiť na mape najdôleţitejšie 

povrchové celky a porovnať 

povrch v jednotlivých regiónoch.  

Zdôvodniť rozdielnosť tvarov 

povrchov v rôznych oblastiach 

na základe horotvorných 

procesov  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

podnebných pásiem, opísať 

hlavné podnebné činitele, ktoré 

pôsobia na charakter podnebia  

Zaradiť jednotlivé regióny do 

bioklimatických pásiem , 



porovnať ich poľa mnoţstva 

zráţok, prevládajúcej vegetácie a 

ţivočíšstva  
Opísať vybrané pamiatky 

UNESCO – zameranie na 

prírodné lokality   
 

Sídla – mestské a vidiecke.  

Proces urbanizácie.  

Porovnať rôzne druhy sídiel 
Na príkladoch uviesť časti sídiel  

 

Rozmiestnenie obyvateľstva  

Dynamika obyvateľstva  

Pôrodnosť. Úmrtnosť. Prirodzený prírastok.  

Priemerná dĺţka ţivota  

Mechanický pohyb obyvateľstva a jeho typy  

Migrácia obyvateľstva.  

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a  

pohlavia.  

Jazyková a religiózna štruktúra obyvateľstva.  
 

 

 

Kultúra a spôsob ţivota v jednotlivých regiónoch  

Na základe údajov z rôznych 

zdrojov porovnať  

vývoj obyvateľstva vybraných 

regiónov Slovenska a prognózy 

jeho vývoja z hľadiska 

rozmiestnenia obyvateľstva, 

dynamiky obyvateľstva 

(pôrodnosti, úmrtnosti, 

prirodzeného prírastku)  

Definovať mechanický pohyb 

obyvateľstva a jeho typov s 

dôrazom na migráciu.  

Porovnať jazykovú, religióznu 

štruktúru obyvateľstva 

Slovenska  

  

 

Vznik a vývoj priemyselnej výroby.  

Odvetvia priemyselnej výroby.  

Súčasné tendencie vývoja priemyselnej  

výroby.  

Príčiny nerovnomerného rozmiestnenia priemyslu. Hlavné 

oblasti koncentrácie priemyselnej výroby.  
 

 

 

 

Veľké technické diela.  

 

Zahraničný obchod. Export a import.  

Teritoriálne zameranie zahraničného  
obchodu.  

Analyzovať príčiny 

nerovnomerného rozmiestnenia 

priemyslu.  

Uviesť príklady priemyselných 

odvetví a ich rozmiestnenie. 

Charakterizovať regióny 

Slovenska z hľadiska rozvoja 

priemyselnej výroby a ich 

porovnanie. 
 

Uviesť príklady technických diel. 

Interpretovať rôzne spôsoby 

grafického znázornenia grafov 

zahraničného obchodu na 

základe exportu a importu  

 

Hlavné druhy dopravy  

Činitele ovplyvňujúce výstavbu  

Porovnať dopravné systémy 

(hlavné druhy dopravy). V 



dopravných ciest  rôznych častiach sveta a 

analyzovať činitele, 

ovplyvňujúce výstavbu 

dopravných ciest  
 

Moţnosti a miesta oddychu a rekreácie na Slovensku  

Zimná a letná rekreácia – lokality  
Kultúrnohistorické pamiatky  

Porovnať moţností a miesta 

oddychu a rekreácie na 

Slovensku z hľadiska sezóny a z 

hľadiska zamerania cestovného 

ruchu  

Charakterizovať 

najvýznamnejšie oblasti zimnej a 

letnej rekreácie.  

Opis známych   

kultúrnohistorických pamiatok 

(pamiatky UNESCO).  

 
 

 Môj región, seminárna práca V seminárnej práci spracovať 

prírodné znaky a obyvateľstvo 

regiónu. 

 

7. Krajina 

Prierezové témy: Environmentálna  výchova, Multikultúrna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Obsah (obsahový štandard) Výstupy (výstupný štandard) 

Ochrana prírody a krajiny 

Medzinárodné organizácie na ochranu prírody 

Zdroje znečisťovania vody, pôdy, vzduchu, ozónová diera, 

kyslé daţde zniţovanie biodiverzity, rozširovanie púští, 

znehodnocovanie pôdy a vody 

Oblasti ohrozené 

Tropické daţďové lesy v Afrike 

Kultúra, veda, šport 

Kultúrne a prírodné dedičstvo, národné parky 

UNESCO, zoznam pamätihodností a miest, ktoré majú označenie 

svetové kultúrne dedičstvo 

Príroda a kultúra 

Spoločenské zvyky v rôznych častiach sveta 

Získavať aktuálne údaje zo zdrojov, 

hodnotiť stav prírodných a 

kultúrnych pamiatok. 

Vytvoriť návrhy na zlepšenie stavu. 

Diskutovať na tému. významu 

prírodných kultúrnych, technických 

a umeleckých pamiatok a 

podporovať ich ochranu 

Uviesť oblasti ohrozenia a príčiny 

problémov 

Vytvoriť si zaujímavé portfólio 

o svetových kultúrach na základe 

vybraného znaku. 

Rozlišovať rôzne súčasti kultúr. 

Získavať informácie o miestnom, 

národnom, európskom a svetovom 

kultúrnom dedičstve, zasadiť ich do 

komplexu krajiny, 



 

 

vážiť so kultúrne a umelecké 

hodnoty svetových kultúr. 

Uviesť príklady vzťahov prírody 

a kultúry v rôznych častiach sveta 

a vyhodnotiť ich. 

Poznať základné charakteristiky 

spoločenského správania, 

Vyjadriť sa k tradíciám, poznať ich 


