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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Témou stretnutia Klubu učiteľov matematiky bola analýza zadaní ústnej časti maturitnej skúšky 
z matematiky,  ich súlad s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 
z matematiky a inovácia maturitných zadaní. 
 
Kľúčové slová:  
zadania ústnej časti MS, cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov  

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


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

− Otvorenie 

− Oboznámenie sa cieľovými požiadavkami na vedomosti  a zručnosti maturantov 
z matematiky a s charakteristikou maturitných zadaní z matematiky 

− Analýza starých  maturitných zadaní, diskusia o úlohách v zadaniach  

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

− Záver 
 

Členovia klubu sa najprv oboznámili s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti 
a zručnosti maturantov z matematiky. Porovnali obsah inovovaných cieľových požiadaviek 
s úlohami v zadaniach ústnej časti MS z roku 2019 a ich súlad s charakteristikou maturitných zadaní 
v platných cieľových požiadavkách. 

V diskusii vyučujúce matematiky analyzovali jednotlivé úlohy v zadaniach, navrhovali tie, 
ktoré by bolo vhodné vymeniť a predkladali návrhy vhodných úloh do zadaní tak, aby boli 
rovnomerne obsiahnuté všetky tematické okruhy. Podľa cieľových požiadaviek majú byť úlohy 
komplexného charakteru a mali by dať možnosť žiakovi prejaviť argumentačné schopnosti. 

Všeobecnou  pomôckou je prehľad vzorcov pre riadny termín EČ MS aktuálny v danom roku 
a kalkulačka (môže byť vlastná kalkulačka žiaka), ktorá spĺňa podmienky definované v pokynoch 
pre EČ MS z matematiky. Ďalšie pomôcky, ktoré sa môžu v niektorých zadaniach využiť: drôtené 
modely telies (kocka, kváder, 6-boký hranol, pravidelný štvorsten, pravidelný 4-boký ihla, valec 
a kužeľ) 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

− Maturitné zadania sa inovovali tak, aby boli v súlade s aktuálnymi cieľovými požiadavkami. 
Úlohy v zadaniach sú v súlade s charakteristikou zadaní, a to: 

✓ v 1. úlohe žiak objasní pojmy, uvedie príklady a kontrapríklady, sformuluje 
vlastnosti a uvedie vzťahy medzi pojmami – je to prevažne monológ žiaka;  

✓ v 2. úlohe žiak formou dialógu s komisiou argumentuje, zdôvodňuje, dokazuje; 
✓ v 3. úlohe žiak ukáže postup riešenia úlohy a zodpovie prípadné otázky zamerané 

na alternatívy s iným číselným zadaním. 

− Zastúpenie stanovených tematických okruhov v inovovaných zadaniach: 
1. Základy matematiky: 19 úloh ( 21 %) 
2. Funkcie: 26 úloh (29 %) 
3. Planimetria: 24 úloh (27 %) 
4. Stereometria: 10 úloh (11%) 
5. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika: 11 úloh (12%) 

− V budúcnosti plánujeme spoločne spracovať zbierku maturitných príkladov, ktorá by 
predstavovala databázu vhodných úloh na obmenu v zadaniach ústnej časti MS 
v nasledujúcich rokoch. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 314 

Dátum konania stretnutia: 13. 03. 2020 

Trvanie stretnutia: od 12:00 hod do 15:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. RNDr. Janka Hozová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

2.  RNDr. Antónia Jakubcová 
 Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

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

Kláštorská 24, Levoča 

 


