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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Klubu učiteľov fyziky bola analýza zadaní ústnej časti maturitnej skúšky z fyziky,  

zhodnotenie ich súladu s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky 

a inovácia maturitných zadaní. 

 

 

Kľúčové slová:  

zadania ústnej časti MS, cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov, učebné osnovy z 

fyziky 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

− Otvorenie 

− Oboznámenie sa s cieľovými požiadavkami na vedomosti  a zručnosti maturantov z fyziky 

a s charakteristikou maturitných zadaní z fyziky 

− Analýza pôvodných  maturitných zadaní, diskusia o náročnosti  fyzikálnych úloh 

v zadaniach  

− Návrh nových fyzikálnych úloh  a zostavenie inovovaných zadaní ústnej časti MS z fyziky 

− Záver 

 

 

Členovia klubu sa najprv oboznámili s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti 

a zručnosti maturantov z fyziky. Porovnali obsah inovovaných cieľových požiadaviek s úlohami 

v zadaniach ústnej časti MS v školskom roku 2019/2020 a ich súlad s charakteristikou maturitných 

zadaní v platných cieľových požiadavkách. 

V diskusii členovia pedagogického klubu fyziky analyzovali jednotlivé úlohy v maturitných 

zadaniach. Vyučujúci navrhovali tie fyzikálne úlohy, ktoré by bolo vhodné vymeniť predovšetkým 

z dôvodu vysokej náročnosti riešenia. Ďalej predkladali návrhy vhodných úloh do zadaní tak, aby 

boli rovnomerne obsiahnuté všetky tematické okruhy.  

        Vyučujúci uvádzali svoje skúsenosti z maturitných skúšok na iných školách a konštatovali, že 

je potrebné viesť žiakov k tomu, aby hľadali súvislosti medzi rôznymi fyzikálnymi zákonitosťami 

a aby počas riešenia fyzikálnych úloh používali správnu odbornú terminológiu. 

 

        Všeobecné pomôcky: Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky, kalkulačka, ktorá by mala 

mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, 

delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a 

funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.                                                                                                   

Pri príprave môžu žiaci využiť aj rôzne transparentné fólie s rôznymi nákresmi, schémami, či 

grafmi.  

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

- Maturitné zadania sa inovovali tak, aby boli v súlade s aktuálnymi cieľovými 

požiadavkami. Úlohy sú v súlade s charakteristikou zadaní, a to: 

• Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše fyzikálny jav, pojem, vzťah a podobne a rieši 

jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda forma monológu). 

• Úloha č. 2 – Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické 

poznatky z určitých tematických celkov (prevláda forma dialógu s členmi 

predmetovej maturitnej komisie). 

• Úloha č. 3 – Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, 

pričom využíva svoj zošit laboratórnych cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s 

členmi predmetovej maturitnej komisie). 

 

 

- Zastúpenie stanovených tematických okruhov v inovovaných zadaniach: 

1. Fyzikálne veličiny a ich meranie. Mechanika. ( 15 úloh – 17 % ) 

2. Molekulová fyzika a termodynamika. ( 12 úloh – 13 % ) 

3. Elektrický prúd. ( 10 úloh – 11 % ) 

4. Magnetické pole. ( 11 úloh – 12 % ) 

5. Striedavý prúd. ( 10 úloh – 11 % ) 

6. Mechanické kmitanie. ( 10 úloh – 11 % )  

7. Vlnenie. ( 13 úloh – 14 % ) 

8. Základy fyziky mikrosveta. ( 9 úloh – 10 % ) 

 

- V budúcnosti spoločne spracovať súbor experimentálnych úloh, pri ktorých je vhodné 

použiť najmodernejšie informačné technológie a pomôcky. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 311 

Dátum konania stretnutia: 12. 03. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:45 hod do 17:45 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Mária Pokrievková 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Jana Salajová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Ľudmila Salanciová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

4. PaedDr. Stanislav Suchý 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

 

 


