
NÁPLŇ VOLITELNÝCH PREDMETOV PRE 3. ROČNÍK 

  

SEMINÁR Z DEJEPISU  

Obsah:   

Obsahom predmetu je rozširovanie vedomostí, zručností a návykov študentov nad rámec 

povinného učiva vo vybraných témach od praveku po najnovšie dejiny vo svetových a v 

národných dejinách. Pozornosť sa venuje aj regionálnym dejinám, kde sa kladie dôraz na 

históriu mesta, dediny, z ktorej žiak pochádza. V jednotlivých témach sa rozvíja skupinová, 

ale aj individuálna práca študentov pri spracovaní samostatných projektov a ich prezentácii za 

pomoci informačných a komunikačných technológií. Žiaci sa učia pracovať s odbornými 

článkami, analyzujú ich, pričom využívajú taktiež poznatky nadobudnuté na hodinách 

dejepisu v 1. a 2. ročníku.  

 

Tematické okruhy:  

1. Pravek na Slovensku   

2. Obdobie stredoveku a novoveku v Európe  

3. Historický vývoj mimoeurópskych krajín  

4. Dynastie a panovníci európskych krajín  

5. Slovensko v rokoch 1918 – 1989  

6. SR po roku 1989 

7. Regionálne dejiny  

  

Cieľ:   

 utvárať a formovať kritické vedomie, porozumieť histórii,  analyzovať historické pramene,  

poznávať historické pramene — vedieť pracovať s kontroverznými prameňmi, rozlišovať 

fakty a ich výklad, pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom,  zaujať vlastné 

stanovisko k historickým udalostiam,  pracovať s vedeckými článkami a analyzovať ich.  

  

Určené pre:  

 všetkých študentov, ktorí majú záujem o prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a poznatkov 

z histórie. Taktiež je určený pre študentov, ktorí majú záujem o maturitnú skúšku z dejepisu, 

aby si upevňovali vedomosti a zdokonalili sa v analýze odborných a historických článkov, 

ujasnili si historické fakty a udalosti.   

  

SEMINÁR Z GEOGRAFIE  

Obsah:   

Predmet seminár z geografie  oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti geografie, 

ktoré ich vedú k získaniu geografickej gramotnosti, ktorá predstavuje systém poznatkov 

historických, prírodných a socioekonomických podmienok a faktorov života spoločnosti.  

  

Tématické okruhy: 

  1. Regionálna geografia krajín sveta  



2. Hospodárska geografia krajín sveta  

3. Geopolické, náboženské, národnostné a iné problémy v regiónoch sveta  

4. Geoekológia a environmentalistika  

5. Geografia Slovenskej republiky  

  

Cieľ:  

Predmet sa  spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií z geografie: získavať 

poznatky z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie sveta v nadväznosti na základné učivo 

geografie, osvojiť si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodným prostredím a ľudskou 

spoločnosťou , osvojiť si zručnosti pri práci s mapou a novými zdrojmi informácií  ,nadobudnúť 

schopnosť aplikovať získané poznatky v praktickej činnosti. 

 

Určené pre:  

žiakov, ktorí majú hlbší záujem o geografiu a chcú študovať na vysokých školách, kde sa 

vyžadujú prijímacie skúšky z geografie  

  

EKONOMIKA  

Obsah:   

Predmet sa zameriava na oboznámenie so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, 

procesmi a javmi.  Charakterizuje národohospodárske vstupy a výstupy výroby, 

nezamestnanosť, infláciu a  systém hospodárskej politiky štátu. Získané vedomosti spolu s 

ostatnými ekonomickými predmetmi umožnia žiakom lepšie sa zorientovať v súčasnom 

ekonomickom dianí u nás i vo svetovom meradle.  

  

Tematické okruhy:    

1. Základné ekonomické pojmy                                     

2. Trh a trhový mechanizmus                           

3. Národné hospodárstvo                                      

4. Podnik a jeho činnosť                                     

5. Výpočet hrubej a čistej mzdy                                       

6. Bežný účet a bankové produkty  

Cieľ:    

Predmet je zameraný na získanie ekonomických poznatkov, zručností a postojov, aby žiaci 

vedeli využívať teoretické ekonomické poznatky v praktickom živote.   

  

Určené pre:   

  Žiakov pripravujúcich sa  na prijímacie pohovory z ekonomiky na ekonomických fakultách a 

fakultách manažmentu a tiež na  prípravu na maturitnú skúšku z ekonomiky.   

  

 

 

 



SEMINÁR Z BIOLÓGIE  

Obsah:   

Učebný predmet poskytuje základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu 

formovania prírodovednej gramotnosti.  

 

 Tematické okruhy: 

1. Biológia ako veda  

2. Biológia rastlín  

3. Biológia živočíchov  

4. Etológia - správanie živočíchov  

5. Ekológia živočíchov 

6. Pôvod a vývoj človeka na Zemi  

7. Genetika človeka  

 

Cieľ:   

 Prehĺbiť a rozšíriť poznatky o živej prírode v nadväznosti na základné učivo biológie • 

Podporiť samostatné a tvorivé rozvíjanie poznania  • Vedieť aplikovať poznatky a zručnosti 

z biológie.  

  

Určené pre:   

žiakov, ktorí majú hlbší záujem o biológiu a chcú študovať na vysokých školách, kde sa 

vyžadujú prijímacie skúšky z biológie.  

  

SEMINÁR Z CHÉMIE  

  

Obsah  :   

Riešenia príkladov zo všeobecnej chémie. Precvičovanie anorganického názvoslovia podľa 

cieľových požiadaviek na MS z chémie a rozsahu prijímacej skúšky z chémie na VŠ a 

požiadaviek študentov. Doplnenie  teoretických hodín o praktické cvičenia, ktoré vyplývajú z 

cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa gymnázia z chémie.  

  

Cieľ : 

  Cieľom vyučovania semináru z chémie nie je len osvojenie vedomostí z chémie, ale aj 

formovanie a rozvoj tvorivých schopností žiakov. Žiaci sa majú naučiť logicky spájať 

poznatky nadobudnuté štúdiom aj iných vedných odborov a pripraviť sa na štúdium na 

vysokej škole.  

  

Tématické okruhy:   

1. Anorganická a analytická chémia  ( komplexná zlúčenina , farebnosť iónov , prechody 

d-elektrónov) 

2. Organická chémia - Uhľovodíky   Hybridizácia (sp 3 , sp 2 , sp),  prešmyk, reakčné 

centrum,  

3.  Deriváty uhľovodíkov   ( Alkoholát, alkoxónium, poloacetál, dekarboxylácia, 

esterifikácia,)  

4. Plasty, polymerizácia, polykondenzácia, monomér                              

5. Heterocykly  



6. Biolátky v živých organizmoch  

7. Pozorovanie a pokus v chémii   

  

Určené pre:  

 študentov, ktorí majú záujem o rozšírenie a doplnenie vedomostí zo všeobecnej a 

anorganickej chémie podľa cieľových požiadaviek na MS z chémie.   

  

SEMINÁR Z MATEMATIKY  

 

Obsah:  

 Hodiny sú určené na rozšírenie a doplnenie vedomostí z rôznych oblastí matematiky.   

  

Tématické okruhy:  

 Rovnice a nerovnice s parametrom,  číselné rady,  komplexné čísla.   

  

Cieľ:   

Získať základné poznatky z tých častí matematiky, ktoré nie sú obsahom povinných hodín v 

prvých troch ročníkoch, ale sú potrebné na úspešné zvládnutie vysokých škôl prírodovedného, 

technického a ekonomického zamerania.   

  

Určené pre: 

žiakov, ktorí chcú maturovať z matematiky a všetkým, ktorí sa uchádzajú o štúdium na 

vysokých školách technického alebo ekonomického zamerania alebo na prírodovedeckých 

fakultách univerzít.  

  

SEMINÁR Z FYZIKY  

 

Obsah: 

 Na hodinách semináru z fyziky sa preberajú tematické celky, ktoré sú potrebné k maturitnej 

skúške a nie sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu fyziky.   

 

 Tématické okruhy:  

1. Optika a vlnové vlastnosti svetla  

2. Zvuk  

3. Základy jadrovej fyziky  

4. Základy kvantovej fyziky  

5. Základy spracovania výsledkov laboratórnych prác a príprava protokolov  

  

Cieľ:   

 pripraviť študentov pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z daného predmetu a pripraviť 

kvalitne na vysokoškolské štúdium.  

  

  

 

 

 

 



SEMINÁR Z INFORMATIKY  

 

Obsah:   

je zameraný na rozširujúce učivo tematického celku: postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie v programovacom prostredí Python.  

 

 Tematické okruhy:   

riešenie problémov, algoritmické myslenie, vývojové diagramy, modifikácia algoritmov, 

premenné, procedúry a funkcie, vetvenie, cyklus, reťazce, jednorozmerné a dvojrozmerné 

pole, súbor, záznam.  

  

Cieľ: 

 rozšíriť  základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, ktoré nie sú obsahom učiva v 1. 

a 2. ročníku, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov.  

  

Určené pre:  

 maturantov z informatiky a žiakov so záujmom študovať informatiku na vysokej škole.  

  

SEMINÁR Z OBČIANSKEJ NÁUKY  

Obsah: 

  Obsahom seminára je prehlbovať u žiakov vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, vďaka 

ktorým sa naučia orientovať v súčasnom systéme noriem, práv a povinností, a pod. Študenti 

sa učia presadzovať svoje myšlienky, postoje a práva nekonfliktne a kultivovane. Rozvíjajú a 

uplatňujú svoje teoretické poznatky formou diskusií a prezentácií. Učia sa pracovať v 

skupinách, prijímať kritiku a názory iných. Venujú zvýšenú pozornosť súčasným politickým, 

sociologickým, a iným problémom vo svete a na Slovensku.  

  

Tematické okruhy: 

1. Psychológia a sociológia  

2. Právo a politológia  

3. Európska únia a OSN  

4. Ľudské práva 

5. Súčasná problematika doma i vo svete  

 

Cieľ:  

 oboznámiť sa s inštitúciami, ktorých členmi je aj Slovenská republika, naučiť sa pracovať v 

skupinách a pracovať s odbornými článkami, kriticky zhodnotiť situáciu doma aj vo svete s 

využitým nadobudnutých poznatok z iných predmetov,  presadzovať svoje názory a postoje 

bez urážania,  naučiť sa vypočuť si názor iných a zaujať k nemu kultivované stanovisko.  

  

 



Určené pre:   

všetkých študentov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kritické myslenie. Zaujímajú sa o dianie 

doma i vo svete, chcú sa naučiť aplikovať svoje poznatky z občianskej náuky v praxi a 

diskutovať o celospoločenských problémoch.  Je určený taktiež pre študentov, ktorí sa 

rozhodnú maturovať v 4. ročníku z predmetu občianska náuka.   

  

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU  

Obsah:  

Vyučovací predmet Konverzácie v anglickom jazyku prehlbuje kompetencie používateľa 

cudzieho jazyka získané pri štúdiu predmetu Anglický jazyk, pomáha rozvíjať jazykové 

zručnosti a poskytuje priestor na rozširovanie slovnej zásoby a aktívne využívanie cudzieho 

jazyka.  Žiakom umožňuje  lepšie si uvedomiť stratégie schopnosti komunikácie v cudzom 

jazyku a využívať ich aj pri samostatnom štúdiu pre svoj ďalší osobný rozvoj a celoživotné 

učenie. Pomáha im  bližšie poznávať krajiny danej jazykovej oblasti a získavať interkultúrne 

kompetencie.  

Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazykové znalosti (CEF) na úrovni „samostatný používateľ“ (B2).  

  

Tematické okruhy:   

25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z 

anglického jazyka.  

  

Cieľ:  

 Pripraviť žiakov na úspešné vykonanie maturitnej skúšky, naučiť ich používať jazyk v 

praktickom živote pri riešení každodenných životných situácií v cudzine.   

 

Určené pre:  

 Predmet Konverzácie v anglickom jazyku je určený pre žiakov 3. ročníka, ktorí uvažujú o 

maturite z anglického jazyka.  

  

KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU  

Obsah:  

Vyučovací predmet Konverzácie v nemeckom jazyku prehĺbuje kompetencie používateľa 

cudzieho jazyka, získané pri štúdiu predmetu Nemecký jazyk, pomáha rozvíjať jazykové 

zručnosti a poskytuje priestor na rozširovanie slovnej zásoby a aktívne využívanie cudzieho 

jazyka.  Žiakom umožňuje  lepšie si uvedomiť stratégie učenia a využívať ich aj pri 

samostatnom štúdiu pre svoj ďalší osobný rozvoj a celoživotné učenie. Pomáha im  bližšie 

poznávať krajiny danej jazykovej oblasti a získavať interkultúrne kompetencie. 

 Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazykové znalosti na úrovni „samostatný používateľ“.  

  

 



Tematické okruhy:  

 25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z 

nemeckého jazyka.  

 

 Cieľ:  

 Pripraviť žiakov na úspešné vykonanie maturitnej skúšky, naučiť ich používať jazyk v 

praktickom živote pri riešení každodenných životných situácií v cudzine.   

 

Určené pre:  

 Predmet Konverzácie v nemeckom jazyku je určený pre žiakov 3. ročníka, ktorí uvažujú o 

maturite z nemeckého jazyka.  

  

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU  

Obsah:  

Obsah voliteľného predmetu sa zameriava na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na VŠ. 

Obsahový a výkonový štandard predmetu Konverzácia v ruskom jazyku vyplýva z cieľových 

požiadaviek na ovládanie ruského jazyka na úrovni B2.  

  

Tematické okruhy:   

Rodina, Kultúra a umenie, Šport, Bývanie a domov, Komunikácia a jej formy, Nakupovanie, 

Zdravotná starostlivosť, Cestovanie, Vzdelávanie, Zamestnanie, Ľudské vzťahy, Človek a 

príroda, Veda a technika, Človek a spoločnosť, Masmédiá, Mládež a jej svet, Stravovanie, 

Záľuby a voľný čas, Multikultúrna spoločnosť, Mestá a miesta, Obliekanie a móda, 

Literatúra, Vzory a ideály, Krajina, v ktorej sa učím, Slovensko   

  

Cieľ:   

Pripraviť žiakov na úspešné vykonanie maturitnej skúšky, prípadne naučiť používať jazyk v 

praktickom živote alebo v ďalšom štúdiu.   Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k 

utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Predmet  je vhodný pre žiakov, ktorí uvažujú 

o maturite z predmetu ruský jazyk, prípadne ho budú potrebovať na prijímacie pohovory či v 

ďalšom štúdiu na VŠ.  

  

KONVERZÁCIA V TALIANSKOM JAZYKU  

 

Obsah:  

Umožniť žiakom lepšie si uvedomiť stratégie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku a 

využívať ich aj pri samostatnom štúdiu pre svoj ďalší osobný rozvoj a celoživotné učenie. 

Pomáha im  bližšie poznávať krajiny danej jazykovej oblasti a získavať interkultúrne 

kompetencie.  

Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazykové znalosti (CEF) na úrovni „samostatný používateľ“ (B2).  

  

 

 



Tématické okruhy:  

 25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z 

talianskeho jazyka.  

 

Cieľ:   

Pripraviť žiakov na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z talianskeho jazyka, naučiť ich 

používať jazyk v praktickom živote pri riešení každodenných životných situácií v cudzine.   

 

Určené pre:   

Predmet Konverzácie v talianskom jazyku je určený pre žiakov 3. ročníka, ktorí uvažujú 

o maturite z talianského jazyka, alebo sa chcú zdokonaliť v komunikácii v danom jazyku. 


