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PRÁVNY ZÁKLAD SKÚŠKY 

Gymnaziálna skúška sa vykonáva v poslednom roku gymnaziálneho vzdelávania na základe 
čl. 9 ods. 1 bod 2 zákona zo dňa 7 septembra 1991 o systéme vzdelávania  (Zbierka zákonov 
z roku 2004, č. 256, číslo tlače 2572 v znení neskorších predpisov). Rozsah vedomostí 
a schopností overovaných skúškou stanovujú programové osnovy všeobecného vzdelávania 
podľa vyhlášky Ministerstva národného vzdelávania zo dňa 23. decembra 2008 
o v programových osnovách predškolskej výchovy a všeobecného typu vzdelávania 
v konkrétnych typoch škôl (Zbierka zákonov z roku 2009 č. 4, pozícia č. 17). 

Zásady vykonania gymnaziálnej skúšky stanovujú nasledovné vykonávacie predpisy: 

• vyhláška Ministerstva národného školstva zo dňa 30. apríla 2007 o podmienkach 
a spôsobe hodnotenia a klasifikácie žiakov a poslucháčov a o vykonávaní testov 
a skúšok na štátnych školách (Zbierka zákonov č. 83, pozícia č. 562, v znení neskorších 
predpisov) 

• vyhláška Ministerstva kultúry a národného dedičstva zo dňa 8. apríla 2008 
o podmienkach a spôsobe hodnotenia a žiakov a poslucháčov a o vykonávaní testov 
a skúšok na štátnych a umeleckých školách (Zbierka zákonov č. 65, pozícia č. 400, 
v znení neskorších predpisov) 

 
Základ pre úpravu formy a podmienok skúšky na individuálne potreby postihnutých a sociálne 
znevýhodnených žiakov tvoria nasledovné vykonávacie predpisy: 

• vyhláška Ministerstva národného školstva zo dňa 18. januára 2005 o podmienkach 
organizovania vzdelávania, výchovy a starostlivosti o postihnuté a sociálne 
znevýhodnené deti a mládež v škôlkach, školách a všeobecných alebo integrovaných 
zariadeniach (Zbierka zákonov č. 19, pozícia č. 167) 

• vyhláška Ministerstva národného školstva zo dňa 18. januára 2005 o podmienkach 
organizovania vzdelávania, výchovy a starostlivosti o postihnuté a sociálne 
znevýhodnené deti a mládež v osobitných škôlkach, školách a zariadeniach (Zbierka 
zákonov č. 19, pozícia č. 166) 

Tento Informátor je vypracovaný na základe poverenia obsiahnutého v čl. 9a ods. 2 bod 1 
písm. b citovaného zákona. Informátor obsahuje okrem právneho základu aj jeho krátky popis 
a príklady skúšobných zadaní spolu s riešeniami. V skúšobných zostavách sa môžu takisto 
objaviť zadania iného typu a zadania týkajúce sa iných vzdelávacích požiadaviek 
definovaných v programových osnovách všeobecného vzdelávania. Jediným účinným 
spôsobom prípravy žiakov na skúšku je naučiť ich všetkému, čo vyžadujú programové osnovy 
vzdelávania.  
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POPIS SKÚŠKY 

Hlavné zmeny 

Od školského roku 2011/2012 bude gymnaziálna skúška vykonávaná podľa nových zásad.  

• Skúška bude overovať vedomosti a schopnosti žiakov stanovené vo všeobecných 
a konkrétnych požiadavkách obsiahnutých v programových osnovách všeobecného 
vzdelávania. 

• Skúška sa bude skladať z rovnakých častí ako doteraz, ale každá časť bude mať inú 
štruktúru. Inak bude takisto vyzerať vysvedčenie o jednotlivých výsledkoch 
gymnaziálnej skúšky.  

• Časť skúšky z moderného cudzieho jazyka bude rozdelená na dve úrovne: základná 
a rozšírená. K šiestim cudzím jazykom, v ktorých je momentálne možné vykonať 
skúšku, bude pridaný ukrajinský jazyk*. 

Všeobecné zásady 

Gymnaziálna skúška sa týka vedomostí a schopností obsiahnutých v programových osnovách 
všeobecného vzdelávania vo vzťahu k vybraným predmetom vyučovaným v tretej a skorších 
vzdelávacích fázach. Skúška má písomnú formu. Pristúpenie ku skúške je podmienkou 
ukončenia gymnázia, ale nie je stanovený minimálny výsledok, ktorý musí žiak získať, takže 
nie je možné skúšku nespraviť. 

Časti skúšky 

Gymnaziálna skúška sa skladá z troch častí: humanitnej, matematicko – prírodovednej a časti 
týkajúcej sa moderného cudzieho jazyka.  

Humanitná časť sa skladá zo zadania z oblasti poľského jazyka a zo zadania v oblasti dejepisu 
a náuky o spoločnosti. Zadania z poľského jazyka môže mať otvorenú alebo zatvorenú formu. 
Medzi otvorenými zadaniami z poľského jazyka sa nachádza dlhší písomný prejav. Zadania 
z dejepisu a náuky o spoločnosti majú zatvorenú formu. 

Matematicko – prírodovedná časť sa skladá zo zadaní z oblasti matematiky a zadaní z oblasti 
prírodovedných predmetov: biológie, chémie, fyziky a geografie. Zadania z matematiky môžu 
mať zatvorenú alebo otvorenú formu. Zadania z prírodovedných predmetov majú zatvorenú 
formu. 

V časti týkajúcej sa moderného cudzieho jazyka si žiak vyberá jeden zo siedmych jazykov: 
anglický, francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, ukrajinský a taliansky jazyk s obmedzením 
výberu iba toho jazyka, ktorý sa žiak učil na gymnáziu ako povinný predmet.  
Táto časť skúšky má dve úrovne: základnú a rozšírenú.  

                                                
* Skúšku z ukrajinského jazyka bude možné vykonávať od školského roku 2013/2014.  
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Priebeh skúšky 

Za účelom pristúpenia ku gymnaziálnej skúške je potrebné predložiť písomné prehlásenie 
o výbere jazyka. Prehlásenie sa predkladá riaditeľovi gymnázia najneskôr 20. septembra 
školského roku, v ktorom žiak vykoná skúšku. V mene neplnoletých žiakov predkladajú 
prehlásenie ich rodičia alebo právni zástupci. Plnoleté osoby predkladajú prehlásenie 
samostatne. 

Skúška sa vykonáva v apríli. Každá časť skúšky sa vykonáva v iný deň. Humanitná 
a matematicko – prírodovedná časť trvajú po 150 minút. Časť skúšky z moderného cudzieho 
jazyka trvá 60 minút na obidvoch úrovniach: základnom aj rozšírenom.  

Výsledky skúšky 

Vypracovanie zadaní skúšky kontrolujú kvalifikovaní skúšajúci podľa jednoznačných kritérií. 
Po kontrole vypracovania sa stanovujú výsledky skúšky v nasledovných šiestich oblastiach: 

• poľský jazyk 
•  dejepis a náuka o spoločnosti 
•  matematika  
•  prírodovedné predmety 
•  moderný cudzí jazyk na základnej úrovni 
• moderný cudzí jazyk na rozšírenej úrovni. 

Každý žiak obdrží vysvedčenie o konkrétnych výsledkoch svojej skúšky. Pre každú z vyššie 
uvedených oblastí budú uvedené dva ukazovatele: percentuálny výsledok a bodový výsledok. 

• Percentuálny výsledok je percentom bodov (zaokrúhleným na celkový počet), ktoré žiak 
získal za zadania overujúce znalosti a schopnosti z danej oblasti. Napríklad ak získal 
žiak za matematické zadania 23 bodov z 30 možných, získa percentuálny výsledok 
rovný 77. 

• Pomerný výsledok je výsledkom počtu žiakov (zaokrúhleným na celkový počet), ktorí 
získali v danej oblasti rovnaký alebo nižší výsledok ako daný žiak. Na príklad žiak, 
ktorého bodový výsledok v matematike je 85 získa informáciu, že 85% všetkých žiakov 
získalo z matematiky rovnaký alebo nižší výsledok ako on a 15% žiakov získalo vyšší 
výsledok.  
 

Výsledky skúšky sú konečné a nemôžu byť napadnuté súdnou cestou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10       Informátor o gymnaziálnej skúške 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

HUMANITNÁ ČASŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12       Informátor o gymnaziálnej skúške 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Poľský jazyk        13 
 

 

POĽSKÝ JAZYK 

Poľský jazyk je jazykom, v ktorom prebieha skúška na základnej škole, gymnáziu i na 
maturite. Na gymnáziu sa overuje, na akej úrovni žiak plní požiadavky v oblasti poľského 
jazyka definované v programových osnovách všeobecného vzdelávania podľa III. vzdelávacej 
etapy. Konkrétne skúšobné zadania sa môžu takisto v súlade so zásadou kumulatívnosti 
prijatej v osnovách vzťahovať na požiadavky predchádzajúcich etáp (I a II). 
Programové osnovy delia požiadavky na špecifické a všeobecné. Špecifické požiadavky nie 
sú, tak ako to bývalo v minulosti, heslami týkajúcimi sa celostných rozsahov vedomostí, ale 
vzťahujú sa na rámcovo presne definované vedomosti a konkrétne schopnosti. Všeobecné 
požiadavky ako syntetické chápanie nadradených cieľov výučby informujú, ako majú byť 
chápané im podriadené konkrétne požiadavky. Spôsob plnenia špecifických požiadaviek je 
hodnotný iba vtedy, ak priblíži dosiahnutie cieľov obsiahnutých vo všeobecných 
požiadavkách. 

Príkladové skúšobné zadania spolu s riešeniami obsahuje Informátor o gymnaziálnej skúške 
určený žiakom bez disfunkcií, ako aj žiakom s rozvinutou dyslexiou publikovaný na 
internetových stránkach skúšobných komisií: Ústrednej1 a okresných. 
Zadania z poľského jazyka môžu mať otvorenú alebo zatvorenú formu. Môžu sa týkať 
literárnych textov, populárno-náučných alebo publicistických. Overí sa nielen porozumenie 
prísušnému textu, ale aj znalosti literárnych útvarov a diela autorov, ktoré v procese výučby 
nie je možné v súlade s programovými osnovami vynechať. Tituly týchto útvarov a mená 
autorov sú uvedené v informátori, podobne ako v programových osnovách, hviezdičkou. 

Medzi otvorenými zadaniami z poľského jazyka sa nachádza dlhší písomný prejav vo forme 
eseje, poviedky, charakteristiky, opisu alebo reportáže. Môže ísť takisto o overenie žiakových 
schopností zvládnutia bežne používaných písomných foriem ako je napríklad úradný návrh, 
biografia, životopis, motivačný list, odporúčanie, ako aj oficiálny list, oznámenie a pozvánka. 

V informátore sú pre každé zadanie uvedené hlavné všeobecné a špecifické požiadavky, na 
ktoré sa vzťahuje zadanie a riešenie (pre zatvorené zadania) alebo príklady vypracovaní úloh 
žiakmi (pre zadania dlhšieho charakteru). 
Spôsob hodnotenia zadaní dlhšieho charakteru je uvedený na príklade eseje. Pri hodnotení sa 
berie do úvahy šesť aspektov: obsah, segmentácia textu, jazyk, pravopis a interpunkcia. 
V každom z týchto aspektov sa úroveň vypracovania stanovuje nezávisle od témy eseje 
nasledovným spôsobom: 
Obsah 

Úroveň 4: plnohodnotné argumentovanie (tvrdenie, argumentácia, dedukcia), 
argumentácia spĺňa požiadavky témy, všetky argumenty sú pádne 
Úroveň 3: plnohodnotné argumentovanie (tvrdenie, argumentácia, dedukcia*), ale 
argumentácia nespĺňa úplne požiadavky témy alebo argumentácia spĺňa požiadavky témy, 
ale niektoré argumenty nie sú pádne 
Úroveň 2: neplnohodnotné argumentovanie (nie je jasné, v prospech čoho alebo proti 
čomu žiak argumentuje), väčšina argumentov je pádnych 
Úroveň 1: pokus o argumentovanie (nedá sa určiť v prospech čoho alebo proti čomu žiak 
argumentuje) 

                                                
1 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
Keď žiak neformuluje explicitne tézy alebo predoklad, určí ich skúšajúci na základe argumentov.  
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Úroveň 0: absencia argumentácie alebo práca mimo tému  

Segmentácia textu 
Úroveň 1: dôsledná segmentácia  
Úroveň 0: náhodná segmentácia, absencia segmentácie  

Štýl 
Úroveň 1: dôsledný štýl prispôsobený danej forme prejavu  
Úroveň 0: nedôsledný štýl alebo štýl neprispôsobený danej forme prejavu  

Jazyk 
Úroveň 2: maximálne 3 chyby syntaxu, lexiky, frazeológie alebo výrazov  
Úroveň 1: 4 chyby syntaxu, lexiky, frazeológie alebo výrazov 
Úroveň 0: viac ako 4 syntaxu, lexiky, frazeológie alebo výrazov 

Pravopis 
Úroveň 1: maximálne 2 chyby 
Úroveň 0: viac ako 2 chyby 

Interpunkcia 
Úroveň 1: maximálne 3 chyby 
Úroveň 0: viac ako 3 chyby 

 

Zadania v informátore nevyčerpávajú všetky typy zadaní, ktoré sa v skúšobnej zostave môžu 
objaviť. Takisto neilustrujú všetky požiadavky v oblasti poľského jazyka v programových 
osnovách. Informátor preto nemôže byť jediným ani hlavným usmernením  plánovania 
procesu vzdelávania v škole. Všestranné polonistické vzdelanie žiakov gymnázia môže zaistiť 
iba realizácia všetkých požiadaviek z programových osnov. 
V súlade s §36 ods. 1a bod 2 vyhlášky Ministerstva národného školstva2 sa gymnaziálna 
skúška z poľského jazyka vykonáva v poľskom jazyku.  
 

 

                                                
2 Vyhláška Ministerstva národného školstva zo dňa 30. apríla 2007 o podmienkach a spôsobe hodnotenia 
a klasifikovania žiakov a poslucháčov a vykonávania testov a skúšok vo verejných školách (Zbierka zákonov 
č. 83, poz. 562, v znení neskorších predpisov.) 
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DEJEPIS A NÁUKA O SPOLOČNOSTI 

Súčasťou humanitnej časti gymnaziálnej skúšky sú okrem zadaní z poľského jazyka aj 
samostatne hodnotené zadania z oblasti dejepisu a náuky o spoločnosti. Je to následok 
posilnenia rolí týchto predmetov na gymnáziu. 
 
Gymnaziálna skúška overuje úroveň vedomostí gymnazialistu v oblasti dejepisu a náuky 
o spoločnosti definované v programových osnovách všeobecného vzdelávania pre jej III 
etapu. Konkrétne zadania skúšobnej zostavy sa môžu takisto – podľa prijatej zásady 
kumulatívnosti – odraziť v požiadavkách vzťahujúcich sa na predchádzajúce etapy (I a II).   
 

Programové osnovy delia požiadavky na špecifické a všeobecné. Špecifické požiadavky nie 
sú, tak ako to bývalo v minulosti, heslami vzťahujúcimi sa na celkový rozsah vedomostí, ale 
týkajú sa na konkrétne definovaných vedomostí a konkrétnych schopností. Všeobecné 
požiadavky, ako syntetické chápenie nadradených cieľov výučby definujú, ako majú byť 
chápané im podriadené špecifické požiadavky. Spôsob realizácie špecifických požiadaviek je 
hodnotný iba vtedy, ak približuje dosiahnutie cieľov obsiahnutých vo všeobecných 
požiadaviek.  
Zadania z dejepisu a náuky o spoločnosti majú výlučne zatvorenú formu, sú rozdelené 
s ohľadom na overované znalosti a schopnosti, náročnosť a takisto spôsobu uvádzania 
odpovedí. Môžu byť zadané samostatne alebo v tématických skupinách. V informátore sa tak 
objavujú zadania, ktoré sa týkajú rôznych období a rôznorodej tématiky a takisto rôznorodých 
zdrojových materiálov. Pre každé zadanie sú uvedené hlavné všeobecné aj špecifické 
požiadavky, ktorých sa zadanie týka a jeho riešenie. 
Zadania v informátore nevyčerpávajú všetky typy zadaní, ktoré sa v skúšobnej zostave môžu 
objaviť. Takisto neilustrujú všetky požiadavky z oblasti dejepisu a náuky o spoločnosti 
z programových osnov. Informátor preto nemôže byť jediným ani hlavným usmernením 
plánovania procesu vzdelávania v škole. Iba realizácia všetkých požiadaviek z programových 
osnov môže zaistiť všestranné vzdelanie žiakov gymnázia v oblasti dejepisu a náuky 
o spoločnosti. 
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Príklady zadaní s riešeniami 

Zadanie 1. (0–3) 

Doplň nižšie uvedený text pridaním správnej odpovede z možností označených 
písmenami A-C ku každej vete.  
 
 
Za kolísku demokracie sa považuje 1.1. ____. K rozvoju demokracie prispel vtedajší 
vynikajúci politik, rečník a vojenský veliteľ 1.2. ____.  Jeho pôsobenie spadá do 1.3. ____. 
 
1.1. A. staroveké Ateny          B. staroveká Sparta    C. staroveký Rím 

1.2. A. Feidias B. Perikles    C. Homér 

1.3. A. X storočie. p.n.l. B. V storočie. p.n.l C. I storočie. p.n.l 
 

Všeobecné požiadavky 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
III. Tworzenie narracji historycznej.  
Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 
krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty 
uzasadniające własne stanowisko. 

Špecifické požiadavky 
4. Cywilizacja grecka. Uczeń:  
2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację 
społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich. 

Riešenia 
1.1. A  
1.2. B  
1.3. B 
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Mapy k zadaniu 2. 

 
 

     Gdaňsk, Plock, Visla, Poznaň, MILSKO, Vroclav, Krakov 

 
Podľa: H. Manikowska, J. Tazbirowa, História. Stredovek, Varšava 1998. 

                   Gdaňsk, Plock, Visla, Poznaň, Vroclav, Krakov, Ľvov 
 

Zadanie 2. (0–1)  

Doplň nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených. 
 
Mapa A a mapa B vykresľujú Poľsko na konci vlády  
A. Mieška I. a Vladislava Łokietka. 
B. Boleslava Chrabrého i Vladislava Łokietka. 
C. Mieška I. a Kazimíra Veľkého. 
D. Boleslava Chrabrého a Kazimíra Veľkého. 
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Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów.  
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 
5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 
obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;  
6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po 
przyłączeniu ziem ruskich.  

Riešenie 
D 

Ilustrácie k zadaniu 3. 
 
 

                    
 

                     
    

1 2 

3 4 
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Zdroje: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuncwNSktrdMWqsVfPyqHjFZt3cEcfimmhqaMlY5flN- 
   pQ3828cw 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg/450px-
Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg 

     http://www.naszglos.civitaschristiana.pl/obrazki/ng.2007.0005.0049.0001.jpg 
     http://www.historiasztuki.com.pl 
 

Zadanie 3. (0–1) 

Doplň  nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených možností.  
 
Staroveké románske umenie je zobrazené na ilustráciách označených číslami  
 
A. 1 a 2. 
B. 3 a 4. 
C. 1 a 3. 
D. 2 a 3. 

Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim 
a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.  
 
Riešenie 
B 
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Genealogická tabuľka k zadaniu 4. 
† – rok smrti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 4. (0–1) 

Zhodnoť, ktorá z nižšie uvedených viet týkajúcich sa genealogickej tabuľky je pravdivá. 
Správnu odpoveď označ písmenom P.  
 

1. Na genealogickej tabuľke sa nachádzajú vzťahy dynastie Vasa s vládcami 
Poľska z XV storočia.  P 

2. Na genealogickej tabuľke sa nachádzajú vzťahy medzi dynastiou Piastovcov a 
Jagelovcov.  P 

3. Na genealogickej tabuľke sa nachádzajú vzťahy dynastie Jagelovcov s 
volenými kráľmi. P 

Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:  
1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 
 
Riešenie 
3P 

Žigmund I. Starý 
† 1548 

 

Žigmund II. August 
† 1572 

 

Katarína   +    muž 
    † 1583       Ján III Vasa            
                         † 1592          
 

Anna    +        muž  
† 1596       Štefan Bátory 
                       † 1586      
 

Žigmund III. Vasa 
† 1632 

 

Vladislav IV. Vasa 
† 1648 

 

Ján Kazimír Vasa 
† 1672 
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Text k zadaniu 5. 
 
To sú nariadenia a štatúty, ktorých sa majú držať tvorcovia ihiel, drôtu, gombíkov, cínu a 
ružencov. Po prvé nikto nemá vykonávať remeslá, kto nezískal mestské práva a povolenie na 
vykonávanie svojej profesie. Raz za štvrťrok má každý tovariš cechu dávať do kasy cechu 
jeden groš. Kto sa zapisuje do učenia, má dať cechu 6 grošov.  

 
Podľa: Źródła i materiały do nauczania historii, red. R. Sierpowski, Warszawa 1998. 

Zadanie 5. (0–1) 

Zhodnoť, či sú nižšie uvedené vety týkajúce sa textu pravdivé alebo nepravdivé: Zvoľ P 
ak je veta pravdivá alebo N ak je nepravdivá. 
 

Finančné zaťaženie bolo pre členov cechu rôzne  P N 

Na prijatie do remesla sa vyžadovalo povolenie P N 

Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
Szkoła Podstawowa, 13. Mieszczanie. Uczeń:  
1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz,  
samorząd miejski, rynek, mury miejskie. 
Gimnazjum, 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:  
2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu. 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej. 

Riešenie 
FP 
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Mapa k zadaniu 6. 

 
hranice Poľska v roku 1648 
dosah povstania Chmelnického v roku1648 
pochod kozácko-tatárskych vojsk v roku 1648 
väčšie bitky 
mestá  
 

Na podstawie: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008. 

Zadanie 6. (0–1) 
Doplň nižšie uvedenú vetu. Vyber správnu odpoveď  z uvedených.  
 
Mapa znázorňuje konflikt, ktorého hlavnou príčinou boli 
 
A. sociálne a náboženské napätie v oblasti Ukrajiny. 
B. zásahy poľských magnátov do vnútorných správ Ruska.  
C. snahy poľských vládcov o dobytie Ukrajiny. 
D. spory z Tureckom o ovládnutie Čierneho mora. 
Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 

Špecifické požiadavky 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń: 
2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie. 
 

Turecké zeme 
Rusko 
Krymský chanát 
Čierne more 
Krym 
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Riešenie 
A 

Text k zadaniu 7. 
My, Rady korunné, duchovné a svetské a celé rytierstvo a iné stavy jedného a nedeliteľného 
Poľska. Sľubujeme (za nás a našich potomkov) na večné časy pod záväzkom prísahy, vernosti 
a cti a nášho svedomia, my, ktorí chceme (rôznorodí v kresťanskom náboženstve) medzi 
sebou zachovať pokoj a kvôli rôznorodej viere a cirkvi neprelievať krv a nepomáhať žiadnej 
vrchnosti ani úradu v takom postupe.  

 
Podľa: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, liceum 

profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004.  

Zadanie 7. (0–1) 

Doplň nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených možností.  
 
K citovanému dokumentu sa môže vzťahovať porekadlo: 
 
A. „Za kráľa Sasa jedz, pi i popúšťaj pása”. 
B. „Poľsko krajom bez hromád”. 
C. „Poľsko predvojom kresťanstva”. 
D. „Šlachtic na dvore rovný vojvodovi”. 
Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Špecifické požiadavky 
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:  
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 
i artykułów henrykowskich. 
 
Riešenie 
B 
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Text k zadaniam 8. i 9. 
 
LIST CÁROVNEJ KATARÍNE II. Z 29 JÚLA 1791  
 
Zmena vlády v Poľsku, ak naberie stálu silu a funkčnosť, nemôže byť výhodná pre jej 
susedov; to je nepochybné. Preto nás taká zmena núti k včasnému premysleniu spôsobov k 
odvráteniu nebezpečenstiev, ktoré nám od tohto štátu, ktorý má tak bohaté a silné zdroje, 
hrozí. Priznávame, že pre účinnejšie konanie by bolo najprv potrebné mať rozviazané ruky 
pomocou ukončenia vojny s Turkami. Návrat značnej časti našich vojsk cez Poľsko nám 
umožní podporiť ľudí nespokojných s poslednou ústavou.  

Zadanie 8. (0–1) 
Doplň nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených možností.  
 
Katarína II. ohlásila 
 
A. podporu zmien uskutočnených v Poľsku  
B. stiahnutie ruských vojsk umiestnených v Poľsku  
C. obranu Poľska pred tureckým ohrozením  
D. zvrhnutie reforiem nastolených v Poľsku 

Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

Riešenie 
D 
 

Chronologický pás k zadaniu 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpísanie Deklarácie 
nezávislosti Spojených 

štátov 

dobytie Bastily vo 
Francúzsku  

 

začiatok rokovania 
viedenského kongresu 

             1 2     4 3 
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Zadanie 9. (0–1) 
Doplň nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených možností.  
 
Udalosti opísané v texte sa odohrali v období označenom na chronologickom páse číslom  
 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Všeobecné požiadavky 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Špecifické požiadavky 
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

Riešenie 
C 
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Mapa a chronologický pás k zadaniu 10. 
 

 
Baltické more, Gdaňsk, Pruské kráľovstvo, Veľké kniežatstvo 
Slobodné mesto Krakov, Ruské kráľovstvo, Rakúske cisárstvo 

Podľa: E. Olczak, J. Tazbir, Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009. 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 10. (0–1) 
Doplň nižšie uvedenú vetu – vyber správnu odpoveď z uvedených možností.  
  
Rozhodnutie o teritoriálnom rozdelení poľských zemí v tvare uvedenom na mape bolo prijaté 
v období vyznačenom na chronologickom páse číslom  
 

A. 1.     B. 2.      C. 3.      D. 4. 

       I. pol. XVIII st.    II. pol. XVIII st.    I pol. XIX st.    II. pol. XIX st. 
 

1 2 3 4 
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Všeobecné požiadavky 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane 
z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę 
informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe 
analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania 
przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Špecifické požiadavky 
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:  
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 
kongresie wiedeńskim. 

Riešenie 
C 

Text k zadaniu 11. 

Moja generácia si už nepamätala nemecké školy a česko-nemeckých špicľov, hľadajúcich 
všade zradu a sprisahanie, ťažké väzenie Špilberg1. Chodil som už do poľskej školy. Dejepis 
Poľska bol už pravdupovediac nepovinným predmetom  a vyučoval sa vo voľnom čase 
popoludní, ale podľa poľských zdrojov. Oslavovali sme všetky národné sviatky takže nebolo 
nič zvláštne, že sa u nás mladých vytrácala vedomosť, že sme poddanými cudzieho štátu. 
1 Špilberg – zámok v Brne využívaný ako väzenie. 

Podľa: A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958. 
 

Zadanie 11. (0–1) 
Vyber názov anexie, ktorej sa týka popísaná situácia a pripoj zdôvodnenie výberu z 
uvedených možností. Výber označ písmenom A alebo B a číslom 1, 2 alebo 3. 

 

A. 
Rakúska anexia 
v období 
autonómie 

o čom svedčí 

1. prenasledovanie poľského školstva 

2. rozvoj policajného systému 

B. 
Pruská anexia v 
období 
germanizácie, 3. slobodné manifestovanie patriotických 

postojov 

Všeobecné požiadavky 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
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Špecifické požiadavky 
35. Życie pod zaborami. Uczeń: 
1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem  
dawnej Rzeczypospolitej. 
3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 
uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego. 

Riešenie 
A3 

Zadanie 12. (0–2) 
Spomedzi nižšie uvedených udalostí označených písmenami A-D vyber chronologicky 
prvú  poslednú udalosť. V tabuľke označ písmená, ktorými sú označené vybrané 
udalosti. 
 
 

12.1.  Chronologicky prvá udalosť A B C D 

12.2.  Chronologicky posledná udalosť A B C D 
 
A. Ohlásenie 14-bodového posolstva prezidenta USA Wilsona. 
B. Vznik vojenského bloku zvaného Trojdohoda. 
C. Výbuch októbrovej revolúcie v Rusku. 
D. Atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda v Sarajeve  

Všeobecné požiadavky 
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 

Špecifické požiadavky 
37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na 
przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy. 
 38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń:  
1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji  
w 1917 r. 
 
Riešenie 
12.1. B 
12.2. A 
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Text k zadaniu 13.  
 

Čl. 40. 
Nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a 
trestom. Zakazujú sa telesné tresty. 

Čl. 62. 
1. Obyvateľ Poľska má právo účasti na referende a právo voliť prezidenta Poľskej republiky, 

poslancov, senátorov a predstaviteľov územných samospráv ak najneskôr v deň volieb 
dovŕšil 18 rokov. Každý má právo na vlastnícke a iné majetkové práva a právo dediť.  

 
Čl. 70. 

1. Každý má právo na vzdelanie. Vzdelávanie do 18 roku života je povinné. 
 

Zdroj: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl 

Zadanie 13. (0–3)  
Každému druhu práva uvedenému v tabuľke priraď článok poľskej ústavy – vyber ho 
spomedzi možností označených písmenami A-D. V tabuľke označ písmená, ktorými je 
označený daný článok.  
 

13.1. Slobody a osobné práva A B C D 

13.2. Slobody a hospodárske práva A B C D 

13.3. Slobody a politické práva A B C D 

 
A. Čl. 40. 
B. Čl. 62. 
C. Čl. 64. 
D. Čl. 70. 

Všeobecné požiadavky 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. 

Špecifické požiadavky 
4. Być obywatelem. Uczeń:  
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego 
obywatelstwa. 
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:  
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności 
w niej zawarte. 

Riešenie 
13.1. A 
13.2.C 
13.3 B 
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Text k zadaniu14. (0–1) 
Vznik a vývoj kyberpriestoru mení náš svet a spôsobuje revolúciu v našom každodennom 
živote. Sieť napomáha inovatívnosti a tvorivosti a takisto tvaruje celé generácie pomocou 
poskytnutia okamžitého prístupu k informáciám a nápadom. Len vyhľadávač Google 
zrealizuje viac ako miliardu vyhľadávaní denne. Naša závislosť od kybepriestoru stiera 
geografické hranice, láme tradičné kultúrne a náboženské rozdelenie, zbližuje rodiny aj 
priateľov a takisto umožňuje kontakt medzi tými, ktorých spájajú spoločné záujmy alebo 
problémy. Kyberpriestor mení spôsob, akým sa dorozumievame. 
 

 
Podľa: W. Hague, Cyberprzestrzeń: szansa i niebezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” 2011, nr 243. 

 

Zadanie 14. (0–1)  
Urči, ktorá z nižšie uvedených viet týkajúcich sa textu je správna. Správnu vetu označ 
písmenom S. 
 

1. Podľa autora internet mení spôsob komunikácie medzi ľudmi. S 

2. Podľa autora internet vytvára bariéry brzdiace proces globalizácie. S 

3. Autor si myslí, že internet je hrozbou pre vzdelávanie.  S 

Všeobecné požiadavky 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  
 
Špecifické požiadavky 
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:  
1) charakteryzuje - odwołując się do przykładów - wybrane warstwy społeczne, grupy 
zawodowe i style życia;  
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji. 

Riešenie 
1S 
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Diagram zadaniu 15.  
 

Formy sporenia 

 
Zdroj: Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, 

http://tdo.edu.pl/files/File/broszury/raport2010_FK.pdf 

Zadanie 15. (0–1) 
Urči, či sú vety týkajúce sa diagramu správne alebo nesprávne. Správnu vetu označ 
písmenom S, nesprávnu písmenom N. 

 

Každý druhý opýtaný robí rizikové investičné operácie. S N 

Viac ako polovica opýtaných volí rôzne druhy termínovaných vkladov.  S N 

Všeobecné požiadavky 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 

 VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.  
 Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu 
codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 

Špecifické požiadavky 
6. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym 
świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej. 
27. Pieniądz i banki. Uczeń:  
3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze 
inwestycyjne). 
 
Riešenie 
NN 

Osobný účet/osobný sporiaci 
 účet 
Termínovaný účet  
v zlate 
 Sporiaci termínovaný účet 

 
Investícia do realít/pôdy 
 
Držanie hotovosti doma 
 

Investičné fondy 
 

Investičný termínovaný vklad 
 
Štátne dlhopisy 
 
Termínovaný účet s poistením 
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MATEMATIKA 

Matematika je skúšobným predmetom počas testov na základnej škole, na gymnaziálnej 
skúške a na maturite. Na gymnáziu sa hodnotí, na akej úrovni spĺňa žiak požiadavky v oblasti 
matematiky definované v programových osnovách všeobecného vzdelávania pre III 
vzdelávaciu etapu. Konkrétne zadania skúšobnej zostavy sa môžu takisto, v súlade so zásadou 
kumulatívnosti prijatou v osnovách, týkať požiadaviek určených predchádzajúcim etapám 
(I a II).  
Programové osnovy delia požiadavky na všeobecné a konkrétne. Všeobecné požiadavky nie 
sú, ako tomu bývalo v minulosti, heslami týkajúcimi sa celkového rozsahu vedomostí, ale 
týkajú sa konkrétne definovaných vedomostí a konkrétnych schopností. Všeobecné 
požiadavky ako syntetické poňatie nadradených cieľov vzdelávania odpovedajúce na otázky 
prečo učíme matematiku informujú o tom, ako chápať im podriadené špecifické požiadavky. 
Spôsob spĺňania špecifických požiadaviek má hodnotu len vtedy, ak pomáha dosiahnuť ciele 
obsiahnuté vo všeobecných požiadavkách. 

Zadania z matematiky môžu mať otvorenu alebo zatvorenú formu. V porovnaní s doterajšou 
formou gymnaziálnej skúšky bude v novej skúšobnej zostave z matematiky menej zadaní 
hodnotiacich znalosti algoritmov a schopnosť využiť ch v typických situáciach a viac zadaní 
hodnotiacich pochopenie matematických pojmov a schopnosť prispôsobenia správnych 
matematických stratégií atypickým podmienkam.  
V informátore sú ku každému zadaniu uvedené najdôležitejšie všeobecné a špecifické 
požiadavky, ktoré sa týkajú zadania a takisto riešenie.  Hodnotenie otvoreného riešenia závisí 
od toho, ako ďaleko sa riešiteľ dostal pri hľadaní riešenia. Je sedem úrovní riešenia. 

 
Úroveň 6: Úplné riešenie 
Úroveň 5: Hlavné úlohy súvisiace s riešením boli prekonané bezchybne, ale ďalšia časť 
riešenia obsahuje chyby (účtovné chyby, zvolenie nesprávneho riešenia atď.) 
Úroveň 4: Hlavné úlohy súvisiace s riešením boli prekonané bezchybne, ale zadanie 
nebolo vyriešené alebo ďalšia časť riešenia obsahuje zásadné chyby. 
Úroveň 3: Hlavné úlohy súvisiace s riešením boli prekonané, ale pri ich riešení sa vyskytli 
chyby.  
Úroveň 2: došlo k určitému postupu, ale hlavné úlohy zadania neboli vyriešené.  
Úroveň 1: došlo k malému, ale určitému postupu k celkovému riešeniu  
Úroveň 0: riešenie bez postupu 

Pri hodnotení riešení niektorých zadaní sa využívajú všetky úrovne a pri hodnotení iných  - 
len časť z nich. 
Zadania v informátore nevyčerpávajú všetky typy zadaní, ktoré sa môžu  objaviť v skúšobnej 
zostave. Takisto neilustrujú všetky požiadavky z programových osnov týkajúce sa 
matematiky. Informátor preto nemôže byť jediným a ani hlavným usmernením plánovania 
procesu vzdelávania v škole. Iba realizácia všetkých požiadaviek z programových osnov 
môže zaručiť všestranné matematické vzdelanie žiakov gymnázia. 
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Príklady zadaní s riešeniami 

Zadanie 1. (0–1) 

Diagram znázorňuje rozloženie hodnotenia testu v triede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa údajov z diagramu vyber správnu vetu. 
 
A. Každý štvrtý žiak dostal hodnotenie dostatočný (3). 
B. Hodnotenie dobrý (4) získalo 31% žiakov. 
C. Hodnotenie nedostatočný (1) dostalo 8% žiakov. 
D. Priemer hodnotenia z testu je 3,4. 

Všeobecné požiadavky 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka 
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

Špecifické požiadavky 
9.1. Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych 
i kołowych, wykresów. 
5.1. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości lub 
odwrotnie. 
9.4. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych. 

Riešenie 
C  

Zadanie 2. (0–1) 

Nákladné auto vyštartovalo o 12.00 z Olsztyna do Suwałk. Po 15 minútach na tú istú trasu 
vyrazilo osobné auto. 
 
Aká bola vzdialenosť medzi týmito autami o 13.30 ak bola dovtedy priemerná rýchlosť 

nákladného auta 60  a osobného 80 ?  Vyber správnu odpoveď z uvedených 

možností. 
 
A. 5 km     B. 10 km    C. 20 km    D. 30 km 

h
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Všeobecné požiadavky 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Špecifické požiadavky 
12.9. (szkoła podstawowa) Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości 
i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości […]. 

Riešenie 
B 

Zadanie 3. (0–1) 

Dokonči vetu tak, aby bola správna. 
 

Hodnota zlomku 3

6

4
8  sa rovná 

 
A. 22     B. 27      C. 212    D. 218 
 

Všeobecné požiadavky 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Špecifické požiadavky 
3.1. Uczeń oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. 
3.2. Uczeń zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 
wykładnikach naturalnych). 

Riešenie 
C 

Zadanie 4. (0–1) 

K príprave svojho obľúbeného čaju mieša Magda čaj z ruží a čierny čaj v pomere 7:5.  
 
Koľko čaju z ruže musí vziať, aby získala 240 g takej zmesi? Vyber odpoveď z 
uvedených možností 
 
A. 160 g    B. 140 g    C. 105 g    D. 70 g 

Všeobecné požiadavky 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Špecifické požiadavky 
7.1. Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia 
z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi 
i odwrotnie proporcjonalnymi. 

Riešenie 
B 

Zadanie 5. (0–1) 

Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré umožňuje využie slnečného žiarenia. Náklady na nákup 
zostavy slnečnej energie sú 6900 zlotých a náklady na jej montáž sú 2500 zlotých. Pomocou 
dotácií Európskej únie je možné financovať 40% nákladov nákupu a montáže kolektorov. 
 
Urči, či sú uvedené vety správne. Vyber S ak je veta správna alebo N ak je nesprávna. 
 

Suma únijnej dotácie prekročí 3500 zlotých S N 

Suma únijnej dotácie sa dá vypočítať pomocou vzorca 9400
5
2  zlotých.  S N 

Všeobecné požiadavky 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Špecifické požiadavky 
5.2. Uczeń oblicza procent danej liczby. 

Riešenie 
SS 

Zadanie 6. (0–1) 

Zošit a dve perá stoja 9 zlotých a také isté dva zošity a jedno pero stoja o tri zloté menej. 
 
Dokonči vetu tak, aby si získal(a) správnu odpoveď.   
 
Ak je x cena zošitu, a y – cena pera, tak danú závislosť popisujú rovnice   
 

A. 







32
92

yx
yx   B. 
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yx

  
C. 
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D. 
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92
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yx  

Všeobecné požiadavky 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Špecifické požiadavky 
7.4. Uczeń zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch 
równań z dwiema niewiadomymi. 
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Riešenie 
D 

Zadanie 7. (0–1) 

V tabuľke sú informácie o dvojciferných prirodzených číslach a a b. 
 

Liczba a Liczba b 
Číslo je deliteľné 9. 
Číslo jednotiek je o 5 väčšie od 
čísla desiatok. 

Súčet čísel je rovný 6. 
Číslo je väčšie ako 50. 
 

 
Urči, či sú uvedené vety správne. Vyber S ak je veta správna alebo N ak je nesprávna. 
 

Obidve čísla sú deliteľné 3. S N 

Číslo a je menšie od čísla b. S N 

Všeobecné požiadavky 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Špecifické požiadavky 
2.3. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. 
2.7. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
100. 

Riešenie 
SS 

Zadanie 8. (0–1)  

V koši je 15 červených loptičiek, 25 zelených a 5 žltých loptičiek. Vylosujeme jednu loptičku.  
 
Urči, či sú uvedené vety správne. Vyber S ak je veta správna alebo N ak je nesprávna 
 

Najpravdepodobnejšie je vylosovanie zelenej loptičky. P F 

Pravdepodobnosť vylosovania červenej loptičky sa rovná 5
3 . P F 

Všeobecné požiadavky 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Špecifické požiadavky 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 
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Riešenie 
SN 

Zadanie 9. (0–1)  

Z obdĺžnika s rozmermi 3cm x 4 cm boli vystrihnuté dva polkruhy a vznikol obrazec 
pripomínajúci vázu ako je zobrazené na obrázok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypočítaj, o koľko je obvod získaného obrazca väčší od obvodu obdĺžnika. Použi  
rovné 3,14 a zaokrúhli výsledok na jedno desatinné miesto po desatinnej čiarke.  
Vyber odpoveď z uvedených možností. 
 
A. 1,7 cm    B. 2,3 cm    C. 4,6 cm    D. 4,9 cm 

Všeobecné požiadavky 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Špecifické požiadavky 
10.5. Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu. 
10.9. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 

Riešenie 
C 
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· · 57° 

33° 

Zadanie 10. (0–1)  

Uhly  i  sú priľahlé a uhol  je 3 krát väčší od uhla  . 
 
Dokonči vetu tak, aby bola správna. 
 
Veľkosť uhla  sa rovná 
 
A. 150 
B. 135 
C. 120 
D. 105 

Všeobecné požiadavky 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Špecifické požiadavky 
8.6. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta 
z ich własności.  

Riešenie 
B 

Zadanie 11. (0–1) 

Na náčrte sú dva pravouhlé trojuholníky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sú si tieto trojuholníky podobné? Vyber odpoveď Á (áno) alebo N (nie) a jej 
zdôvodnenie spomedzi viet označených písmenami A-C. 
 

Á 

pretože 

A. každé dva pravouhlé trojuholníky sú si podobné 

B. veľkosť ostrých uhlov jedného trojuholníka sa líšia od 
veľkosti ostrých uhlov druhého trojuholníka.   

N C. veľkosť ostrých uhlov jedného trojuholníka sú rovnaké 
od veľkosti ostrých uhlov druhého trojuholníka.   
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Všeobecné požiadavky 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Špecifické požiadavky 
9.3. (szkoła podstawowa) Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  
10.15. Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych. 

Riešenie 
ÁC  

Zadanie 12. (0–1) 

Kartónové balenie má tvar kvádra s výškou 2 dm a objemom 144 dm3.  
 
Aké rozmery môže mať základňa tohto kvádra? Vyber správnu odpoveď spomedzi 
možností.  
 
A. 12 dm a 12 dm 
B. 6 dm a 18 dm 
C. 4 dm a 16 dm 
D. 8 dm a 9 dm 

Všeobecné požiadavky 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Špecifické požiadavky 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Riešenie 
D 
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Zadanie 13. (0–4) 

V skrini s kancelárskymi potrebami je 42 kartónových obalov. Každý z nich je biely, 
čierny alebo oranžový. Bielych obalov je dvakrát viac ako čiernych a čiernych je 
dvakrát viac ako oranžových. Vypočítaj pravdepodobnosť vylosovania bieleho obalu. 
Zapíš svoj výpočet. 

Všeobecné požiadavky 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji.  

Špecifické požiadavky 
7.7. Uczeń za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 

Príklady riešení  

I. spôsob 
x – počet oranžových obalov 
2x – počet čiernych obalov 
4x – počet bielych obalov 
x + 2x + 4x = 42 
7x = 42 

x = 6 
6 – počet oranžových obalov 
12 – počet čiernych obalov 
24 – počet bielych obalov 
 

7
4

42
24 P  

Odpoveď. Pravdepodobnosť vylosovania bieleho obalu sa rovná 
7
4 . 

Úroveň riešenia 
Základný problém zadania bol vyriešený, ak žiak zapísal rovnicu s jednou neznámou a 
popisom rovnakého počtu obalov v závislosti od počtu oranžových obalov a vypočítal 
množstvo bielych obalov. 
 

II. spôsob 
x – počet čiernych obalov 
y = 2x – počet bielych obalov 

z =
2
1 x – počet oranžových obalov 

x + 2x + 
2
1 x = 42 

2
7 x = 42 
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 7x = 84 
x = 12  

2x = 24 – počet bielych obalov 
 

P = 
7
4

42
24   

Odpoveď. Pravdepodobnosť vylosovania bieleho obalu sa rovná . 

Úroveň riešenia 
Pri tomto spôsobe riešenia bol základný problém zadania vyriešený ak žiak zapísal rovnicu s 
jednou neznámou a popisom celkového počtu obalov v závislosti od počtu čiernych obalov a 
vypočítal množstvo bielych obalov. 

III. spôsob 
x – počet bielych obalov 

y =
2
1 x – počet čiernych obalov 

z =
2
1 y = 

2
1 ∙

2
1 x =

4
1 x – počet oranžových obalov 

 

x + 
2
1 x + 

4
1 x = 42 

4
7 x = 42 

 7x = 168 
x = 24 

 

P = 
7
4

42
24   

Odpoveď. Pravdepodobnosť vylosovania bieleho obalu sa rovná . 

Úroveň riešenia 
Pri tomto spôsobe riešenia je základný problém zadania vyriešený ak žiak zapísal rovnicu s 
jednou neznámou s popisom celkového počtu obalov v závislosti od počtu bielych obalov a 
vypočítal ich množstvo. 

IV. spôsob 
x – počet oranžových obalov 
2x – počet čiernych obalov 
4x – počet bielych obalov 
x + 2x + 4x = 7x, 
takže v skrini je 
oranžových obalov – 1 časť z 7   
čiernych obalov – 2 časť z 7   
bielych obalov – 4 časť z 7   

Odpoveď. Pravdepodobnosť vylosovania bieleho obalu sa rovná . 

7
4

7
4

7
4
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

α 
α 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Úroveň riešenia 
Pri tomto spôsobe riešenia je základný problém zadania vyriešený ak si žiak všimol, že biele 
obaly tvoria 4 zo 7 častí všetkých obalov. 
 
 

Zadanie 14. (0–2) 
V kosoštvorci  ABCD sa uhlopriečka BD nachádza v osi uhla ABC. Dokáž, že kratšia 
základňa CD a rameno BC majú rovnkú dĺžku. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Všeobecné požiadavky 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Špecifické požiadavky 
10.1. Uczeń korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 
proste równoległe. 
9.1. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne 
i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. 

Príklad riešenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uhlopriečka BD je osou uhla ABC, takže uhly ABD a CBD sú rovnaké. 
Úsečka AB a CD sú rovnobežné a uhly ABD a BDC sú rovnaké (α = β). 
Vo vzťahu k tomu je trojuholník BDC rovnoramenný a jeho ramená BC a CD tak majú 
rovnakú dĺžku. 
 

Úroveň riešenia 
Základný problém zadania bol vyriešený ak žiak pomocou vlastností protiľahlých uhlov 
dokázal, že uhly ABD a BDC sú rovnaké. 
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Zadanie 15. (0–3) 
Obrábač kovov mal kúsok ocele v tvare šesťhranu s hranou o dĺžke 10 cm. Vytvoril z 
neho oceľový prvok v tvare valca s priemerom 10 cm a výške 10 cm. Vypočítaj množstvo 
odpadu. Použi  = 3,14. Zapíš výpočet. 
 

Všeobecné požiadavky 
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Špecifické požiadavky 
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Príklady riešenia 

I. spôsob 
V1 – objem kúska ocele v tvare šesťhranu  
V1 = a3 

V1 = 103 = 1000 (cm3) 
V2 – objem kúska ocele v tvare valca 
V2 = π ∙ r2 ∙ h 
V2 = 3,14 ∙ 52 ∙ 10 = 785 (cm3) 
V – objem odpadu 
V = V1 – V2 
V = 1000 – 785  
V = 215 (cm3) 
Odpoveď. Odpad má objem 215 cm3. 

Úroveň riešenia 
Základný problém zadania bol vyriešený ak žiak vypočítal objem oboch útvarov: šesťhranu i 
valca. 

II. spôsob 
P1 – obsah steny šesťhranu  
P1 = a2 

P1 = (10 cm)2 = 100 cm2 

P2 – obsah základne valca  
P2 = π ∙ r2 
P2 = 3,14 ∙ (5 cm)2 = 78,5 cm2 

P – obsah základne útvaru pre tvoriaceho odpad  
P = 100 cm2 – 78,5 cm2 = 21,5 cm2 
V – objem odpadu 
V = P ∙ h 
V = 21,5 cm2 ∙ 10 cm = 215 cm3 

Odpoveď. Odpad má objem 215 cm3. 
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Úroveň riešenia 
V tomto spôsobe riešenia je základný problém zadania vyriešený ak žiak vypočíta veľkosť 
základne útvaru tvoriaceho odpad. 
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PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY 

Súčasťou matematicko-prírodovednej časti gymnaziálnej skúšky sú okrem zadaní z oblasti 
matematiky samostatne hodnotené zadania z oblasti prírodovedných predmetov: biológie, 
chémie, fyziky a geografie. Skúška overuje, na akej úrovni spĺňa žiak požiadavky v oblasti 
týchto predmetov definované v programových osnovách všeobecného vzdelávania pre III. 
etapu vzdelávania. Konkrétne zadania skúšobnej zostavy sa môžu takisto - v súlade so 
zásadou kumulatívnosti prijatej v osnovách, týkať požiadaviek určených predchádzajúcim 
etapám (I. a II.) 

Programové osnovy delia požiadavky na špecifické a všeobecné. Špecifické požiadavky nie, 
sú, tak ako to bývalo v minulosti, heslami týkajúcimi sa celostných rozsahov vedomostí, ale 
týkajú sa úzko definovaných vedomostí a konkrétnych schopností. Všeobecné požiadavky ako 
syntetické poňatie nadriadených cieľov vzdelávania informujú, ako je potrebné chápať im 
podriadené špecifické požiadavky. Spôsob plnenia špecifických požiadaviek je hodnotný iba 
vtedy, keď približuje dosiahnutie cieľov obsiahnutých vo všeobecných požiadavkách. 

Tak ako v doterajšej gymnaziálnej skúške môžu zadania overovať vedomosti, napr. znalosti 
faktov, symbolov, termínov, vzorov, vzorcov, ako aj nadobudnutie jednoduchých schopností, 
napr. vyhľadávanie informácií, rozpoznávanie typov objektov, situácií a procesov. Viac ako 
doteraz však bude zadaní overujúcich nadobudnutie komplexných schopností, často mimo 
daného predmetu ako je napríklad argumentácia vyžadujúca kritické myslenie (okrem iného 
na základe znalostí metodiky prírodovedných výskumov), zisťovanie vzájomnej závislosti 
prvkov, procesov alebo funkčných vzťahov príčina - následok, použitie integrovaných 
vedomostí vo vlastných stratégiách riešenia problémov. 

Zadania z prírodovedných predmetov majú výlučne zatvorenú formu, sú rozdelené podľa 
charakteru overovaných vedomostí a schopností, úrovne náročnosti a takisto spôsobu 
uvádzania odpovedí. Môžu byť uvedené jednotlivo alebo v tematických celkoch. Pri každom 
zadaní sú uvedené všeobecné a špecifické požiadavky, ktorých sa zadanie týka a riešenie. 
Niektoré komplexné schopnosti, napr. týkajúce sa metodiky prírodovedeckých výskumov, sa 
môžu objaviť iba vo všeobecných požiadavkách. Zadania, ktoré overujú tieto znalosti sa 
môžu takisto týkať niekoľkých špecifických požiadaviek. 
Zadania v informátore nevyčerpávajú všetky typy zadaní, ktoré sa môžu objaviť v skúšobnej 
zostave. Takisto neilustrujú všetky požiadavky z oblasti prírodných vied v programovej 
zostave. Informátor preto nemôže byť jediným a ani hlavným usmernením plánovania 
procesu vzdelávania v škole. Iba realizácia všetkých požiadaviek z programových osnov 
môže zabezpečiť všestranné prírodovedné vzdelanie žiakov gymnázia. 
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Príklady zadaní s riešeniami 
Zadanie 1. (02) 

Na náčrtoch I a II je znázornený priebeh experimentu. 
 

 
                   I                                                                           II 
 
Do kadičky s prevarenou, ochladenou vodou sme nasypali lyžičku cukru a pridali droždie. 
Zložky sme zamiešali a následne sa na povrchu vytvorila tenká vrstva rastlinného oleja. 
Kadičku sme prikryli  (náčrt 1). Po uplynutí jedného dňa sme spozorovali vznik plynových 
bublín. Následne sme dali dole pokrievku a nad kvapalinu v kadičke sme priložili zapálenú 
zápalku. Zápalka zhasla (náčrt II). 
 
 
Dokonči vety tak, aby boli správne. 
 
1.1. Plyn, ktorý spôsobil zhasnutie zápalky je 
 
A. dusík.  
B. kyslík. 
C. vodík. 
D. oxid uhoľnatý (IV). 
 
1.2. Plyn, ktorý spôsobil zhasnutie zápalky vznikol v dôsledku 
 
A. reakcie vody s cukrom. 
B. spotreby kyslíku droždím. 
C. kvasenia droždia. 
A. fotosyntézy droždia. 

Všeobecné požiadavky 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  
III. Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

Špecifické požiadavky 
I.4. Uczeń przedstawia [...] fermentację [...] alkoholową jako procesy dostarczające energii; 
wymienia substraty i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu. 

Riešenie 
1.1.D 
1.2.C 

plynová bublina  

pokrievka 

droždie  droždie  

voda s cukrom  Voda s cukrom  

olejová vrstva 
olejová vrstva 
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Zadanie 2. (01) 
Schéma znázorňuje vybrané orgány tráviacej sústavy človeka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonči vetu. Vyber orgán A alebo B a jeho hlavné funkcie 1., 2.  
albo 3. 
 
Orgán označený písmenom X je 
 

A.  žalúdok, 
a hlavnou 
funkciou tohto 
orgánu je 

1. trávenie zložiek stravy. 

2. čiastočné trávenie potravy. 

B.  pečeň, 3. produkovanie žlče a emulgácia tukov. 

Všeobecné požiadavky 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 

Špecifické požiadavky 
VI.3.1. Uczeń podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te 
części oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją. 

Riešenie 
A2 

 

X 
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Zadanie 3. (01) 
 
Anna ochorela na angínu (zápal krčných mandlí). Lekár jej predpísal užívanie antibiotík po 
dobu 7 dní. Príznaky choroby zmizli po 5 dňoch. Anna prestala užívať predpísaný liek.  
 
Ohodnoť konanie Anny a vyber zdôvodnenie z uvedených možností. 
 
A. Anna konala rozumne, pretože príznaky choroby zmizli a antibiotiká majú vedľajšie 

účinky. 
B. nerozumne, pretože choroboplodné baktérie ešte môžu byť prítomné v organizme.  
C. nerozumne, pretože mala iba znížiť užívanú dávku antibiotika  
D. rozumne, pretože predpísaný čas liečby sa ukázal byť príliš dlhý.  
 

Všeobecné požiadavky 
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Špecifické požiadavky 
VII.7. Uczeń wyjaśnia […] dlaczego antybiotyki […] należy stosować zgodnie z zaleceniami 
lekarza […]. 

Riešenie 
B 

Zadanie 4. (01) 
Adamovi rodičia majú hnedé oči a obidve babky majú modré oči. Predpokladá sa, že modrá 
farba očí je u človeka podmienená recesívnou alelou (a) a hnedá farba dominantou alelou (A). 
 
Môže mať Adam modré oči? Vyber odpoveď Á (áno) alebo N (nie) a jej zdôvodnenie A 
alebo B.  
 

Á 
pretože 

A.  rodičia sú vzľadom na túto črtu homozygotami 

N B.  rodičia sú vzľadom na túto črtu heterozygotami 
 

Všeobecné požiadavky 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Špecifické požiadavky 
VIII.5. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych posługując się podstawowymi 
pojęciami genetyki ([...] homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 

Riešenie 
ÁB 
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12Mg 
Horčík 

24 

značka prvku 

názov prvku 

atómová hmotnosť 
 

atómové číslo  

Informácie k zadaniam 5. i 6. 
Náčrt zobrazuje časť periodickej sústavy prvkov.  
 
 
  
 
 
 
 

 1 
 

18 

1 
1H 

Vodík 
1 

2He 
Hélium 

4 2  13 14 15 16 17 

2 
3Li 

Lítium 
7 

4Be 
Berýlium 

9 
 

5B 
Bróm 

11 

6C 
Uhlík 

12 

7N 
Dusík 

14 

8O 
Kyslík 

16 

9F 
Fluór 

19 

10Ne 
Neón 

20 

3 
11Na 
Sodík 

23 

12Mg 
Horčík 

24 

13Al 
Hliník 

27 

14Si 
Kremík 

28 

15P 
Fosfor 

31 

16S 
Síra 
32 

17Cl 
Chlór 
35,5 

18Ar 
Argón 

40 
 

Podľa: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

Zadanie 5. (01) 
Aká je časticová hmotnosť Na2O? Vyber odpoveď z uvedených možností.  

A. 30 u     B. 39 u        C. 55 u      D. 62 u 

Všeobecné požiadavky 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Špecifické požiadavky 
2.1. Uczeń odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [...] 
symbol, masę atomową [...]. 
3.4. Uczeń oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych [...]. 

Riešenie 
D 

Zadanie 6. (01) 
Urči, ktorá informácia o vytváraní iónov síry je správna. Vyber S ak je informácia 
správna alebo N - ak je nesprávna.  
 

Ión 2S  má rovnaký počet elektrónov ako atóm argónu. S N 

Atóm síry vytvára záporný ión (anión) odovzdaním dvoch elektrónov.  S N 

Všeobecné požiadavky 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 
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Špecifické požiadavky 
2.3. Uczeń ustala liczbę [...] elektronów [...] w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest 
liczba atomowa i masowa. 
2.10. Uczeń definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają. 
 
Riešenie 
SN 

Zadanie 7. (01) 
V dvoch skúmavkách sa nachádzali plynné uhlovodíky: v prvej etán a v druhej etín (acetylén). 
Pridali sme k nim brómovú vodu. 
 
V ktorej skúmavke sa brómová voda zafarbila? Vyber odpoveď Á alebo B a jej 
zdôvodnenie 1. alebo 2.  

 

A. V prvej 
skúmavke pretože 

1.  sa v nej nachádzal nasýtený uhlovodík. 

B. V druhej 
skúmavke 2. sa v nej nachádzal nenasýtený uhlovodík 

Všeobecné požiadavky 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Špecifické požiadavky 
8.2. Uczeń definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone.  
8.8. Uczeń projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od 
nienasyconych. 

Riešenie 
B2 

Zadanie 8. (02) 
Žiaci skúmali chemické vlastnosti kyseliny etánovej (octovej). Za tým účelom vykonali 
experiment 1. a 2. znázornené na schématických náčrtoch. Vedľa náčrtov zapísali príslušné 
pozorovania.  
 

Experiment 1.  Pozorovanie: 
vylučuje sa bezfarebný plyn.  

Experiment 2.  Pozorovanie: 
pri pridávaní kyseliny malinové 
zafarbenie kvapaliny bledne až do jej 
úplného odfarbenia.  
 

Mg 

CH3COOH 

CH3COOH 

NaOH 
+ fenoloftaleín 
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8.1. Po priblížení otvoreného ohňa ku skúmavke z experimentu I. je počuť charakteristický 
zvuk. 

 
Doknči vetu tak aby bola správna 
 
Plynový produkt získaný v experimente 1 je  
 
A. kyslík. 
B. vodík. 
C. oxid uhoľnatý(II). 
D. oxid uhoľnatý (IV). 
 
8.2. Po odparení vody z roztoku získaného v súmavke z experimentu 2. zostala biela 

usadenina. 
 
Ktorý záver z experimentu je pravdivý? Vyber odpoveď spomedzi uvedených. 
 
A. Fenoloftaleiín v roztoku kyseliny etánovej (octovej) sa farbí na malinovo. 
B. V reakcii kyseliny etánovej (octovej) s hydroxidom sodným vznikne oxid sodíka a voda. 
C. Pod vplyvom kyseliny etánovej (octovej) sa hustota získaného roztoku znižuje a preto 

zafarbenie bledne. 

Všeobecné požiadavky 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Špecifické požiadavky 
4.2. Uczeń opisuje właściwości fizyczne i chemiczne [...] wodoru [...], planuje i wykonuje 
doświadczenia dotyczące badania właściwości [...] gazów (wodoru). 
7.1. Uczeń [...] wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania. 
9.5. Uczeń bada i opisuje właściwości kwasu octowego ([...] reakcja z zasadami, metalami 
[…]). 
Riešenie 
8.1. B 
8.2. C 
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Zadanie 9. (01) 
Nákres zobrazuje závislosť dráhy s, ktorú prešiel cyklista, od času t. 
 

 
Zvoľ S ak je odpoveď správna, N ak je nesprávna 
 

V prvej a poslednej hodine pohybu prešiel cyklista rovnakú dráhu.  S N 

Priemerná rýchlosť cyklistu sa v čase piatej hodiny jazdy rovnala 12 
h

km . S N 

Všeobecné požiadavky 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

Špecifické požiadavky 
1.1. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu […]. 
1.2. Uczeń odczytuje przebytą odległość [...] z wykresu zależności drogi [...] od czasu [...]. 

Riešenie 
SS 

Zadanie 10. (01) 
Tlak vody je spôsobený bremenom vody.  
 
Dokonči vetu tak, aby si získal(a) správnu odpoveď. 
 
Tlak vody vzrastá spolu s nárastom ponoru pretože  
 
A. sa zvyšuje hustota vody. 
B. zmenšuje sa zemská príťažlivosť (gravitácia). 
C.  zmenšuje sa atmosférický tlak. 
D. zväčšuje sa hmotnosť vody nad úrovňou ponoru.  

Všeobecné požiadavky 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 
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Špecifické požiadavky 
3.6. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego 
i atmosferycznego). 
3.3. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości. 
1.9. Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości. 

Riešenie 
D 

Zadanie 11. (01) 
Nákres zobrazuje závislosť vykonanej práce W od času t dvoch motorov (I a II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe nákresu urči správnosť viet. Zvoľ S ak je veta pravdivá alebo N ak je 
nesprávna.  
 

Práca vykonaná v čase prvých 30 s motorom I je väčšia než práca vykonaná 
motorom II. 

S N 

Výkon motora I je štyri razy väčší než výkon motora II.  S N 

Všeobecné požiadavky 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

Špecifické požiadavky 
2.2. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy. 
8.8. Uczeń […] odczytuje dane z wykresu. 

Riešenie 
SN 

10 t (s) 

W (J) 

30 50 60 20 40 

100 

200 

300 

400 

500 I 

II 



58       Informátor o gymnaziálnej skúške 

 

Zadanie 12. (01) 
Umiestnili sme predmet pred spojnú šošovku (ako na nákrese). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 i F2 – ohniská šošovky 
f – ohnisková šošovky 
 
Dokonči vetu tak aby si získal(a) správnu odpoveď. 
 
Získaný obraz predmetu je 
 
A. zdanlivý, priamy, zväčšený. 
B. skutočný, prevrátený, zväčšený.  
C. zdanlivý, priamy, zmenšený. 
D. skutočný, prevrátený, rovný predmetu. 

Všeobecné požiadavky 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Špecifické požiadavky 
7.7. Uczeń [...] rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, 
pomniejszone. 
9.14. Uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, 
odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 

Riešenie 
D 

Zadanie 13. (01) 
V akej postupnosti je možné pozorovať vymenované situácie, presúvajúc sa (pozdĺž 
vybraného poludníka) od severnej rovnobežky v smere rovníka?  
 
1. Slnko kulminuje v zenite iba raz v roku, rozdiel medzi dĺžkou dňa a noci je neveľký. 
2. Slnko nikdy nekulminuje v zenite, čas trvania dňa a noci záleží od ročného obdobia.  
3. Slnko kulminuje v zenite dva razy v roku, čas trvania noci a dňa je rovnaký.  
 
A.  1., 3., 2.    B. 3., 2., 1.     C. 2., 3., 1.      D. 2., 1., 3. 

Všeobecné požiadavky 
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 

F1 F2 

2 f 

predmet 



Matematika  

 

59

Špecifické požiadavky 
2.3. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi, przedstawia (wykorzystując również 
własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy w różnych 
szerokościach geograficznych i porach roku. 

Riešenie 
D 

Zadanie 14. (01) 
Na nižšie uvedenej mape Poľska je zobrazené rozdelenie priemernej teploty vzduchu v 
januári.  
 
 

 
 
Urči správnosť informácií. Zvoľ S ak je odpoveď správna alebo N ak je nesprávna.  
 

V oblasti Suvalských jazier a v Świętokrzyskich horách sú priemerné teploty v 
januári nižšie než -5C. S N 

Najnižšie priemerné januárové teploty zaznamenávame v Poľsku v oblasti 
Štetínskej nížiny a v Lubuskom kraji.  S N 

Všeobecné požiadavky 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Špecifické požiadavky 
7.1. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski. 

Riešenie 
SN 
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Zadanie 15. (02) 
V tabuľke sú uvedené informácie týkajúce sa Poľska a vybraných štátov susediacich s 
Poľskom.  
 

Štát 

Rozloha v tis. 
km2 

(2008 r.) 

Počet 
obyvateľov v 

miliónoch 
(2008 r.) 

Počet narodení   
na 1000 ľudí 

(2009 r.) 

Úmrtia spolu na 
1000 ľudí 
(2009 r.) 

Litva 65,3 3,4 10,4 13,1 
Nemecko 357,0 82,1 8,3 10,2 
Poľsko 312,7 38,1 10,9 10,0 
Ukrajina 603,6 46,2 11,1 16,4 

      Podľa: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010. 
 
Doplň vety. Vyber správne odpovedi spomedzi uvedených. 
 
15.1. V roku 2008 bola hustota zaľudnenia v Nemecku A/B než v Poľsku a dosiahla C/D 

osôb na 1 km2. 
 
A. menšia    C. 230 
B. väčšia    D. 122 
 
15.2. V roku 2009 bol nižší ukazovateľ prirodzeného prírastku v A / B a dosiahol C / D. 
 
A. Litve         C. –5,3‰ 
B. Ukrajine    D. 5,3‰ 

Všeobecné požiadavky 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 

Špecifické požiadavky 
8.1. Uczeń charakteryzuje i porównuje [...] środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących 
z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze.  

Riešenie 
15.1 BC 
15.2. BC 
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Zadanie 16. (01) 
Výkres zobrazuje rozdelenie povrchu a populácie Číny v závislosti od výšky nad úrovňou 
morom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Podľa: R. Uliszak, Puls Ziemi 2, Straszyn 2005. 

 
Na základe analýzy nákresu urči pravdivosť uvedených výrokov. Zvoľ S ak je tvrdenie 
správne a N ak je nesprávne.  
 

Na územiach nachádzajúcich sa do výšky 499 m n.m žije viac ako 70 
všetkého obyvateľstva. S N 

Największą powierzchnię Chin zajmują obszary położone na wysokości 
pod 100 m n.m. S N 

Všeobecné požiadavky 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Špecifické požiadavky 
10.3. Uczeń […] wyjaśnia [...] zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin [...]. 

Riešenie 
SN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povrch Obyvateľstvo (m n.m.) 
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MODERNÉ CUDZIE JAZYKY 

Tretia časť gymnaziálnej skúšky overuje, na akej úrovni spĺňa žiak požiadavky v oblasti 
moderného cudzieho jazyka definované v programových osnovách všeobecného vzdelávania 
pre III vzdelávaciu etapu. Konkrétne zadania skúšobnej zostavy sa môžu takisto, v súlade so 
zásadou kumulatívnosti prijatou v osnovách, týkať požiadaviek určených pre predchádzajúce 
etapy (I. a II.) 

Programové osnovy delia požiadavky na všeobecné a špecifické. Všeobecné požiadavky 
nadväzujú na jazykové aktivity tvoriace komunikačné kompetencie popísané v Európskom 
systéme opisu jazykového vzdelávania a definujú nadradené ciele jazykového vzdelávania. 
Špecifické požiadavky rozvíjajú  a precizujú všeobecné ciele, m. i. definujú rozsah 
stanovených schopností, tématiku zadaní a možné druhy textov využitých v procese 
jazykového vzdelávania.  

Žiak gymnázia vykonáva tretiu časť skúšky z jedného zo šiestich jazykov: anglického, 
francúzskeho, španielskeho, nemeckého, ruského a talianskeho. Od školského roku 
2013/2014 bude takisto možné zvoliť si ukrajinský jazyk. Žiak si môže vybrať iba ten jazyk, 
ktorý sa učil na gymnáziu ako povinný predmet. 

Časť gymnaziálnej skúšky z moderného cudzieho jazyka má dve úrovne: základnú 
a rozšírenú. Zostava zadaní na základnej úrovni overuje spĺňanie požiadaviek definovaných 
v programových osnovách pre úroveň III.0 zaväzujúca osoby, ktoré začali s náukou cudzieho 
jazyka v I. triede gymnázia. Zostava zadaní na rozšírenej úrovni overuje spĺňanie požiadaviek 
pre úroveň III.1 zaväzujúca osoby, ktoré pokračovali na gymnáziu v náuke cudzeho jazyka po 
jej začatí na základnej škole. 

K tretej časti skúšky na základnej úrovni má povinnosť pristúpiť každý žiak gymnázia. Tretia 
časť skúšky na rozšírenej úrovni je povinná iba pre žiakov, ktorí na gymnáziu pokračovali 
v náuke cudzieho jazyka začatej na základnej škole. Môžu k nej pristúpiť takisto ostatní žiaci, 
ak si chcú overiť úroveň svojich jazykových znalostí. Žiaci gymnázia, ktorí pristúpia ku 
skúške na oboch úrovniach, riešia zadania z rovnakého jazyka. 
Informátor predstavuje rozsah schopností overovaných v tretej časti skúšky, druhy zadaní 
a kritériá hodnotenia písomného prejavu na rozšírenej úrovni.  
Rozsah gramatických prostriedkov a príkladové skúšobné zadania z konkrétnych jazykov 
spolu s riešeniami sú obsiahnuté v Informátore o gymnaziálnej skúške určený pre žiakov bez 
disfunkcií a žiakov s vývojovou dyslexiou publikovanom na internetových stránkach 
skúšobných komisií: Ústrednej3 a okresných. Ku každému zadaniu sú uvedené hlavné 
všeobecné a špecifické požiadavky, ktorých sa zadanie týka. Nie sú uvedené požiadavky, 
ktorých splnenie je nevyhnutné, ale negarantujú splnenie zadania. Napríklad pre zadania 
overujúce schopnosť porozumenia prejavu sa neuvádzajú požiadavky týkajúce sa znalostí 
jazykových prostriedkov pretože sa predpokladá, že tieto znalosti sú nevyhnutnou 
podmienkou porozumenia hovorenému a písanému textu. 

Zadania v Informátore o gymnaziálnej skúške nevyčerpávajú všetky typy zadaní, ktoré sa 
môžu objaviť v skúšobnej zostave. Takisto neilustrujú všetky požiadavky programových 
osnov v oblasti cudzích jazykov. Je potrebné poznamenať, že v tejto časti skúšky sa nedá 
overiť spĺňanie niekorých požiadaviek alebo sa to dá iba v obmedzenom rozsahu. Napríklad 
vzhľadom na absenciu ústnej skúšky a otvorených zadaní na základnej úrovni je schopnosť 

                                                
3 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
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ústneho reagovania na skúške overovaná iba sprostredkovane, pomocou zatvorených zadaní 
v časti Znalosti jazykových funkcií.  
Informátor preto nemôže byť jediným a ani hlavným usmernením plánovania procesu 
vzdelávania v škole. Jedine realizáciou všetkých požiadaviek z programových osnov sa môže 
dosiahnuť všestranné vzdelanie žiakov gymnázia v oblasti daného cudzieho jazyka. 

Zostava skúšobných zadaní z moderného cudzieho jazyka na základnej i na rozšírenej úrovni 
zahŕňa nasledovné časti: 

 
Základná úroveň Rozšírená úroveň 

Porozumenie z počutia 
Porozumenie písanému textu 
Znalosť jazykových funkcií 
Znalosť jazykových prostriedkov 

Porozumenie z počutia 
Porozumenie písanému textu 
Znalosť jazykových prostriedkov 
Písomný prejav 

 
Porozumenie z počutia 
Základom zadaní overujúcich vedomosti a schopnosti v oblasti porozumenia z počutia sú 
krátke texty dvakrát prehrané v skúšobnej miestnosti z CD nosiča, na ktorom sú okrem textov 
v cudzom jazyku nahrané aj inštrukcie v poľskom jazyku týkajúce sa riešenia zadaní. 

 

 Základná úroveň Rozšírená úroveň 
DRUHY A 
TÉMATIKA TEXTOV; 
ŠPECIFICKÉ 
POŽIADAVKY 

definované v programových 
osnovách III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 
2.5. 

definované v programových 
osnovách III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 
2.6. 

ZDROJE TEXTOV autentické aj prebraté texty; čítané rodenými užívateľmi jazyka 
ČAS TRVANIA  cca. 10 minut cca. 12 minut 

celá nahrávka s dvakrát čítanými textami, odporúčaniami 
a prestávkami na vypracovanie zadaní  

TYPY ZADANÍ zatvorené zadania: výber 
z viacerých možností (vrátane 
možností odpovedí 
v ikonografickej forme); 
správne/nesprávne, priraďovanie 

zatvorené zadania: výber 
z viacerých možností, 
správne/nesprávne, výber 

POČET ZADANÍ 3–4 2–3 
PODIEL NA 
CELKOVOM 
VÝSLEDKU 

30% 25% 
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Porozumenie písanému textu 
Zadania overujúce vedomosti a znalosti v oblasti porozumenia písanému textu sú založené na 
textoch zoradených do zostavy zadaní. 
 

 Základná úroveň Rozšírená úroveň 
DRUHY A 
TÉMATIKA TEXTOV; 
ŠPECIFICKÉ 
POŽIADAVKY 

definované v programových 
osnovách III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 
3.4. 

definované v programových 
osnovách III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. – 
3.7.  

ZDROJE TEXTOV autentické aj prebrané texty 

TYPY ZADANÍ zatvorené zadania: výber z viacerých možností, správne/nesprávne, 
výber 

POČET ZADANÍ 3–4 3–4 
PODIEL NA 
CELKOVOM 
VÝSLEDKU 

30% 25% 

Znalosti jazykových prostriedkov 
Zadania overujúce znalosť jazykových prostiedkov (lexikálno-gramatických) sú založené na 
jednotlivých vetách alebo krátkych textoch zoradených do zostáv zadaní.   

 Základná úroveň Rozšírená úroveň 
TÉMATIKA TEXTOV; 
ROZSAH 
LEXIKÁLNYCH 
PROSTRIEDKOV; 
ŠPECIFICKÉ 
POŽIADAVKY 

definované v programových 
osnovách III.0: 1.1. – 1.14. 

definované v programových 
osnovách III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.; 
8.3. 

ROZSAH 
GRAMATICKÝCH 
PROSTRIEDKOV 

definovaný pre každý jazyk v Informátore o gymnaziálnej skúške 
určenom žiakom bez disfunkcie a žiakom s vývojovou dyslexiou.  

ZDROJE TEXTOV autentické aj prebrané texty 

TYPY ZADANÍ 

zatvorené zadania: výber z 
viacerých možností, priraďovanie 

otvorené zadania: dopĺňanie 
medzier príslušnými výrazmi 
v správnej forme, parafráza viet, 
preklad častí viet do cudzieho 
jazyka, skladanie častí viet 
z uvedených lexikálnych prvkov. 

POČET ZADANÍ 2–3 2–3 
PODIEL NA 
CELKOVOM 
VÝSLEDKU 

15% 25% 

Znalosť jazykových funkcií (výlučne v zostave zadaní na základnej úrovni) 
Zadania v tejto časti gymnaziálnej skúšky overujú znalosti jazykových funkcií ako aj 
podobností a rozdielov v spôsobe ich použitia v poľskom a v cudzom jazyku.  
Znalosť týchto špecifík je zohľadnená v programových osnovách v špecifických 
požiadavkách týkajúcich sa (a) reakcie na prejav v ústnej alebo písomnej forme a (b) 
jazykových vedomostí. 
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Základom časti zadaní overujúcich vedomosti v oblasti jazykových funkcií je počúvanie 
krátkych (jedno a dvojvetových) prejavov, prehrávané opakovane z CD nosiča spolu 
s inštrukciami v poľskom jazyku týkajúcimi sa riešenia zadaní. Zostávajúca časť zadaní je 
založená na krátkych textoch alebo na ikonografickom materiáli umiestnenom v zostave 
zadaní. 

 

 Základná úroveň 
TÉMATIKA TEXTOV; 
ŠPECIFICKÉ 
POŽIADAVKY 

definované v programových osnovách III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 
7.1. – 7.4.; 13 

TYPY ZADANÍ zatvorené zadania: výber z viacerých možností, priraďovanie 
POČET ZADANÍ 3–4 
PODIEL NA 
CELKOVOM 
VÝSLEDKU 

25% 

Písomný prejav (iba v zostave zadaní na rozšírenej úrovni)  

Zadanie spočíva v napísaní krátkeho (50-100 slov) praktického textu (súkromného listu, správy, 
e-mailu) s prvkami opisu, vzťahu, pozvania, vyjadrením a zdôvornením názoru a citov a pod. 
v súlade so špecifickými požiadavkami uvedenými v odporúčaniach. V každom z odporúčaní sú 
uvedené tri prvky, ktoré žiak musí v prejave rozvinúť. 
 

 Rozšírená úroveň 
TÉMATIKA TEXTOV; 
ŠPECIFICKÉ 
POŽIADAVKY 

definované v programových osnovách III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 
7.1. – 7.10. 

TYP ZADANÍ otvorené zadania 
HODNOTENIE každý prejav je hodnotený skúšajúcim z pohľadu nasledovných 

kritérií: 
• obsah 
• väzby a logika prejavu 
• rozsah jazykových prostriedkov 
• správnosť jazykových prostriedkov. 

Kritériá hodnotenia písomného prejavu sa nachádzajú nižšie spolu 
s krátkym komentárom.  

PODIEL NA 
CELKOVOM 
VÝSLEDKU 

25% 
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Kritériá hodnotenia písomného prejavu 

Obsah. Pri hodnotení obsahu sa berie najprv do úvahy, koľko prvkov z odporúčania žiak vo svojom 
prejave použil a následne koľko z týchto prvkov rozvinul v uspokojivej miere. Prejav sa zaradí do 
jednej z piatich úrovní, podľa nižšie uvedenou tabuľkou. 

Koľko prvkov žiak použil Koľko prvkov rozvinul 
3 2 1 0 

3 Úroveň 4 Úroveň 3 Úroveň 2 Úroveň 1 
2  Úroveň 2 Úroveň 1 Úroveň 1 
1   Úroveň 1 Úroveň 0 
0    Úroveň 0 

Napríklad prejav žiaka, ktorý použil 2 prvky a oba rozvinul bude zaradený do úrovne 2. 
Väzby a logika prejavu. Pri hodnotení väzieb sa berie do úvahy, či a v akej miere text 
funguje ako celok vďaka jasným vzťahom (napr. lexikálnym, gramatickým) vnútri viet ako aj 
medzi vetami alebo odsekmi textu. Pri hodnotení logiky prejavu sa berie do úvahy, či 
a v akom rozsahu je prejav zreteľný (napr. či nie je dielom náhodných myšlienok). 
 

Úroveň 2 prejav je v celkom alebo v značnej miere súvislý (logický) rovnako na úrovni 
jednotlivých viet ako aj celého textu  

Úroveň 1 prejav obsahuje nedostatky vo vzťahoch (logike) na úrovni jednotlivých viet 
ako aj celého textu 

Úroveň 0 prejav je v značnej miere nesúvislý (nelogický);  skladá sa z prvkov ťažko 
vzájomne spojiteľných.  

Rozsah jazykových prostriedkov. Pri hodnotení jazykových prostriedkov sa berie do úvahy 
rôznorodosť lexikálno – gramatických štruktúr v prejave.  

Úroveň 2 uspokojivá úroveň jazykových prostriedkov; okrem jazykových prostriedkov 
s vysokým stupňom súvislostí sa objavuje aj niekoľko presných formulácií 

Úroveň 1 ohraničený rozsah jazykových prostriedkov; v prejave sú použité hlavne 
jazykové prostriedky s vysokou mierou súvzťažnosti. 

Úroveň 0 veľmi obmedzený rozsah jazykových prostriedkov v značnom stupni 
znemožnujúci uskutočnenie odporúčaní  

Pod pojmom „presná formulácia” rozumieme vyjadrenie myšlienky použitím príslušnej 
terminológie danej tématiky a vyhýbanie sa slovám a štruktúram s vysokým stupňom 
všeobecnosti ako napríklad milý, zaujímavý, super a pod. Mám rád (a) kino, pretože v sále sú 
pohodlné kreslá a veľká premietacia plocha namiesto Mám rada kino, pretože je veľké 
a super. Pri presnom vyjadrovaní myšlienok sa tiež posudzuje spôsob vyjadrovania 
charakteristický pre daný jazyk, napr. There is a book on the table, namiesto On the table is 
a book; Дождь идёт namiesto Дождь падает; Im Kino gibt es vier Säle, namiesto Das 
Kino hat vier Säle; Ce soir, on s’appelle, namiesto Ce soir, on se téléphone; Este chico me 
cae bien, namiesto Me gusta este chico. 
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Správnosť jazykových prostriedkov. Pri hodnotení správnosti jazykových prostriedkov sa berú 
do úvahy gramatické, lexikálne a pravopisné chyby a ich vplyv na komunikatívnosť prejavu. 

Úroveň 2 absencia chýb alebo malé množstvo chýb neprerušujúce komunikáciu alebo 
malé množstvo chýb sporadicky prerušujúce komunikáciu. 

Úroveň 1 početné chyby neprerušujúce komunikáciu alebo malé množstvo chýb 
sporadicky prerušujúce komunikáciu. 

Úroveň 0 početné chyby v značnej miere prerušujúce komunikáciu. 
 

Dodatočné poznámky 

1. Prejav nie je hodnotený ak je: 
• nečitateľný 
• nemá žiaden súvis s odporúčaním 
• nekomunikovateľný prijímateľovi (napr. napísaný foneticky)  
• skopírovaná z príručky alebo z iného zdroja (nie je predtým považovaná za prejav 

sformulovaný žiakom). 
2. Ak je prejav ohodnotený na úroveň 0 v kritériu obsahu, vo všetkých ostatných krirériách 

musí byť takisto ohodnotený na úrovni 0.   
3. Ak je prejav ohodnotený na úrovni 1 v kritériu obsah, vo všetkých ostatných kritériách ho 

možno takisto ohodnotiť maximálne na úrovni 1.  
4. Ak prejav obsahuje 40 alebo menej slov, je hodnotený výlučne v kritériu obsah. 

V ostatných kritériách musí byť hodnotený na úrovni 0. 
5. Pri hodnotení správnosti jazykových prostriedkov v prejavoch žiakov s potvrdenou 

vývojovou dyslexiou sa neberú do úvahy gramatické chyby.  

Rozdiely medzi základnou a rozšírenou úrovňou 

Základné rozdiely medzi úrovňou vedomostí a schopností overovaných v skúšobných zadaní 
z moderného cudzieho jazyka na základnej a rozšírenej úrovni vyplývajú rovnako 
z programových osnov ako aj z typov zadaní, ktoré sú použité na skúške.  
Rozdiely sa týkajú predovšetkým (v prípade rozšírenej úrovne): 
a. rozsahu jazykových schopností 

• overuje sa schopnosť krátkeho písomného prejavu 
• overuje sa širší rozsah schopností v ostatných zadaniach  

b. rozsahu znalostí jazykových prostriedkov 
• tématický rozsah textov v zadaniach na porozumenie počúvaním a porozumenie 

písanému textu je širší 
• znalosť jazykových prostriedkov je overovaná produktívne, nielen receptívne; žiak musí 

použiť príslušnú formu spomedzi niekoľkých uvedených možností 
• texty, ktoré tvoria základ zadaní časti overujúcej porozumenie počú a porozumenie 

písanému textu sú charakterizované väčšou rôznorodosťou jazykových prostriedkov  
c. rozsahu textov použitých v zadaniach na porozumenie z počúvania a porozumenie 

písanému textu: 
• typy textov sú rôznorodejšie 
• texty sú o niečo dlhšie a o niečo zložitejšie  
• texty overujúce porozumenie počúvaním sú čítané o niečo rýchlejšie.  


