
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-SLOde025 Názov predmetu: Maturitná skúška zo 
slovenského jazyka a literatúry  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10 h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100 % priebežného hodnotenia 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 10 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa 
vopred stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry).  
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole.  
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka 
a literatúry, ktoré súvisia s prípravou maturantov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 
a literatúry, s realizáciou a hodnotením jej externej aj internej časti v cvičnej škole. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Analýza testových úloh externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 2. 
Analýza hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
3. Účasť na maturitných skúškach. 

Odporúčaná literatúra:  
Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. 
Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016. 



 

 

Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Slovenský jazyk a literatúra. 
Maďarský jazyk a literatúra. Ukrajinský jazyk a literatúra. Bratislava: Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania, 2019. 
Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (vydáva každoročne Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdelávania)  
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita 
Štátny vzdelávací program pre ISCED 2 a ISCED 3 (vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk 
a literatúra) 
HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2012. Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk 
a literatúra. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 68 s. ISBN 978-80-8052-405-0.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
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