
Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre 4. ročník v školskom roku 
2018/2019 

 

Žiaci si vyberajú   14  hodín. 
 

Por.č. Predmet Názov seminára 
Počet hodín 
týždenne 

Skratka 
predmetu 
píšte na 
prihlášku 

Špecifikácia seminára 

1. SJL Literárny seminár 2 LSE 

Príprava na písomnú a ústnu maturitnú skúšku 
Obsah – práca s informáciami o jednotlivých literárnych obdobiach a 
literárnych smeroch, rozširovanie vedomostí z teórie literatúry a ich aplikácia v 
literárnej tvorbe, interpretácia literárnych diel, nácvik čítania s porozumením, 
opakovanie slohových žánrov na písomnú maturitnú skúšku, rozvoj 
komunikačných a prezentačných zručností. 
 
 

2. ANJ Konverzácia 
v anglickom jazyku 2 KAJ 

Príprava na maturitnú skúšku z ANJ 
Obsah – (Rozširovanie slovnej zásoby (úroveň B2) k maturitným okruhom, 
konverzácia, nácvik tvorby simulácií a dialógov, slovná zásoba k opisu 
obrázkov.) 
 
 

3. NEJ Konverzácia v 
nemeckom jazyku 2 KNJ 

Príprava na maturitnú skúšku z NEJ 
Obsah – (Rozširovanie slovnej zásoby (úroveň B2) k maturitným okruhom, 
konverzácia, nácvik tvorby simulácií a dialógov, nácvik písomnej komunikácie, 
praktické využitie informácií a učiva, schopnosť hľadať a spracovať informácie 
z rôznych zdrojov.) 
 
 
 



Seminár z matematiky 6 SEM 

Príprava na maturitnú skúšku z MAT 
Obsah – (riešenie príkladov na MS) 
 
 

Cvičenia z matematiky 2 CVM 

Príprava na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na VŠ  
Obsah – (riešenie príkladov na udržanie matematickej kondície pre budúcich 
študentov na VŠ)  
 
 

4. MAT 

Cvičenia z matematiky 2 CVM(N) 

Príprava na prijímacie pohovory na VŠ (nematuranti) 
Obsah – (riešenie príkladov na udržanie matematickej kondície pre budúcich 
študentov na VŠ)  
Volia si iba tí, ktorí nematurujú z MAT. 
 

Seminár z chémie 4 SEC 

Príprava na maturitnú skúšku z CHE 
Obsah – (doplnenie a opakovanie učiva k maturitnej skúške a tiež pre žiakov 
ako príprava na vysoké školy.) 
 
 

5. CHE 

Cvičenia z chémie 2 CVC 

Príprava na prijímacie pohovory na VŠ 
Obsah – (riešenie výpočtov a testových úloh ako príprava na prijímacie 
pohovory na VŠ, lekárske, chemické, ...) 
Odporúčanie – cvičenia si voliť ako doplnkové k SEC vzhľadom na preberanú teóriu. 
SEC a CVC sa navzájom neprekrývajú, ale dopĺňajú. Pri maturite z CHE odporúčame zvoliť 
oba. 
 

Seminár z fyziky 4 SEF 

Príprava na maturitnú skúšku z FYZ 
Obsah – (seminár pre maturantov, doplnenie a opakovanie učiva k maturitnej 
skúške, realizácia laboratórnych cvičení a tiež pre žiakov ako príprava na 
vysokú školu) 
  6. FYZ 

Cvičenia z fyziky 2 CVF 

Príprava na vysoké školy 
Obsah – (cvičenia pre nematurantov – príprava žiakov na vysoké školy 
technické, stavebné, medicíny) 
SEF a CVF sa navzájom prekrývajú. Môžete si zvoliť iba jeden z nich. 



7. BIO Seminár z biológie 4 SEB 

Príprava na maturitnú skúšku z BIO a na prijímacie skúšky na VŠ 
Obsah – (nevyhnutný pre tých, ktorí chcú ísť maturovať z biológie - doplnenie 
a opakovanie učiva k maturitnej skúške a tiež príprava na VŠ prírodovedné, 
lekárske, farmaceutické, ...)  
 
 

8. OBN Seminár z občianskej 
náuky 4 SEY 

Príprava na maturitnú skúšku z OBN 
Obsah – (prehlbovanie a rozširovanie vedomostí z filozofie, teórie štátu a 
práva, ekonómie, psychológie, sociológie, politológie. Seminár vhodný pre 
žiakov, ktorí chcú študovať na spoločenskovedných fakultách-právo, 
sociológiu, ekonómiu, žurnalistiku, politológiu, filozofiu, sociálnu prácu, alebo 
súvisiace odbory na pedagogickej či filozofickej fakulte.)  
 
 

9. DEJ Seminár z dejepisu 4 SED 

Príprava na maturitnú skúšku z DEJ 
Obsah – Počas hodín si študenti zopakujú všetky okruhy maturitnej skúšky, 
pracujú s atlasom a s historickými dokumentmi. Okrem maturantov z dejepisu 
je seminár vhodný aj pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium odborov ako 
právo, medzinárodné vzťahy, politológia, dejiny umenia, žurnalistika. 
 
 

Seminár z geografie 4 SEG 

Príprava na maturitnú skúšku z GEG 
Obsah – (prehlbovanie a rozširovanie vedomosti z geografie, seminár vhodný 
pre žiakov, ktorí chcú študovať geografiu, turizmus, žurnalistiku, politológiu 
alebo právo alebo študovať súvisiace odbory na pedagogických, ekonomických, 
prírodovedeckých fakultách.) 
 

10. GEG 

Cvičenia z geografie 2 CGG 

Príprava na vysokú školu 
Obsah – (príprava na prijímacie pohovory so všeobecným prehľadom, pre 
študentov práva, politológie, pre budúcich študentov zahraničných vzťahov, 
žurnalistov, pre študentov, ktorí sa zaujímajú o súčasné pomery vo svete aj na 
Slovensku, pre tých študentov, ktorých zaujímajú súčasné hlavné hospodárske, 
ekologické, politické a ekonomické problémy, ktorí radi diskutujú a vyjadrujú 
svoje názory k súčasnému aktuálnemu dianiu vo svete.) 
 



Seminár z dejín umenia 4 DUS 

Príprava na maturitnú skúšku z DEU len ako 4.maturitný predmet;  
Obsah – (dejiny umenia, príprava pre umelecké školy VŠMU, VŠVU, 
masmediálne odbory, umelecké smery, kulturológia, umenoveda) 
DUS a DEU sa obsahom navzájom prekrývajú. Môžete si zvoliť iba jeden z nich. 
 

Dejiny umenia 2 DEU 

Príprava na vysokú školu (pre nematurantov z DEU) 
Obsah – (dejiny umenia, študenti so záujmom o dejiny umenia; umelecké školy 
VŠMU, VŠVU, masmediálne odbory, umelecké smery, kulturológia, 
umenoveda) 
DUS a DEU sa obsahom navzájom prekrývajú. Môžete si zvoliť iba jeden z nich. 

11. UKL 

Seminár z umenia a 
kultúry 4 SUU 

Príprava na maturitnú skúšku z UAK  ako 3. alebo 4. maturitný predmet (dá 
sa kombinovať aj s dejinami umenia);  
Obsah – (študenti so záujmom o umenie a kultúru 
Umelecké školy VŠMU, VŠVU, masmediálne odbory, umelecké smery, 
kulturológia, umenoveda) 

12. EKO Ekonomika 4 EKO 

Príprava na maturitnú skúšku z EKO, len ako 4. maturitný predmet 
Obsah – (osvojenie si ekonomických vedomostí, príprava študentov na VŠ 
ekonomiky a podobné odbory ekonomicky zamerané.) 
 

Seminár z informatiky 2 SEN 

Príprava na maturitnú skúšku z INF, len ako 4. maturitný predmet   
Obsah – zvládnutie cieľových požiadaviek maturitnej skúšky. Zameranie na 
posilnenie programovania - spracovanie textov na vstupe z obrazovky alebo zo 
súboru. 
Obsahy (SEN a CVI sa navzájom neprekrývajú, ale dopĺňajú). 
 

13. INF 

Cvičenia z Informatiky 
 2 CVI 

Seminár z informatiky – praktická časť, 
Príprava na maturitnú skúšku z INF ako 4. maturitný predmet 
Obsah – Riešenie praktických modelových úloh – príprava na maturitu. 
Zameranie na programovanie grafických obrazcov, ich pohyb. Opakovanie, 
fixácia teoretických tém. 
Obsahy SEN a CVI sa navzájom neprekrývajú, ale dopĺňajú. 
 

14. TSV Základy športovej 
prípravy 2 ZSP 

Príprava na vysoké školy 
Obsah – (teoretická a praktická príprava na VŠ - FTVŠ UK, Pedagogická 
fakulta UK, Policajná akadémia ) 
 



 
 

Dôležité je uvedomiť si, z čoho chcete ísť maturovať.  
 

Je nevyhnutné si zvoliť seminár z predmetu, z ktorého chcete ísť maturovať, ale nie je nutné 
maturovať z každého predmetu, z ktorého máte seminár. 
 
 
 
 

MATURITNÉ PREDMETY 
 

1. predmet         SJL 

2. predmet         CJ (úroveň B2) 

3. predmet         dotácia predmetu aspoň 6 h aj so seminárom za celé štúdium (okrem INF, DEU, EKO) 

4. predmet         akýkoľvek predmet + druhý cudzí jazyk (úroveň voliteľná) 

 

 

Na prihlášku píšte semináre v tvare:  (príklad)  LSE (2h) 

                                                                                  KAJ (2h) 

                                                                                  SEM (6h) 

                                                                                  EKO (4h) 


