
Náplň voliteľných predmetov pre 4. ročník 

DEJEPIS 

Obsah:  
V rámci voliteľného predmetu dejepis si žiaci rozširujú, prehlbujú a upevňujú svoje odborné 

vedomosti, zručnosti a návyky s cieľom kvalitne sa pripraviť na maturitnú skúšku, prípadne aj 

na prijímacie skúšky na vysokú školu. Vyučovanie prebieha prostredníctvom chronologického 

a synchrónneho vyučovania svetových a národných dejín.  V 4. ročníku dochádza zároveň k 

tematickému prehlbovaniu učiva, dôraz sa kladie najmä na analýzu, syntézu a hodnotenie  

preberaných historických udalostí, javov a dokumentov.  

 
Tematické okruhy: 

1. Dejiny praveku a staroveku  

2. Dejiny stredovek  

3. Dejiny novovek  

4. Najnovšie dejiny  

5. Národné dejiny od najstarších čias po prvú svetovú vojnu 

6. Dejiny Slovenska ako súčasť ČSR 

7. Dejiny Slovenska ako samostatnej republiky 

 

Cieľ: 

▪ rozvíjať komplex kompetencií — spôsobilostí, schopností, prostredníctvom ktorých žiaci 

riešia uvedené úlohy a problémy, 

▪ rozvíjať a viesť otvorenú diskusiu, s využitím svojich vedomostí a schopností, 

▪ zaujať vlastné stanovisko k historickému problému a načrtnúť jeho iné nové riešenia, ktoré 

by bolo možné aplikovať v dnešnej dobe, 

▪ osvojiť si historické fakty, vedieť s nimi pracovať a využívať ich pri diskusii, dialógu či 

skupinovej alebo individuálnej práci, 

▪ analyzovať historické dokumenty a čítať mapy, 

▪ pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a napomáhať pri príprave na 

prijímacie skúšky na VŠ. 

 

Určené pre: 

 voliteľný predmet dejepis je určený pre študentov, ktorí majú záujem o prehĺbenie, rozšírenie 

a upevnenie svojich vedomostí z tejto oblasti, aby sa mohli systematicky pripravovať na 

maturitnú skúšku. Taktiež je určený tým študentom, ktorých aj naďalej zaujíma história 

ľudstva, chcú bádať a analyzovať v histórii fakty, udalosti a informácie. 

 

 

GEOGRAFIA 

Obsah:  

Obsah geografického vzdelávania v 4. ročníku gymnázia  nadväzuje na geografické vyučovanie 

v ostatných ročníkoch gymnázia a na vedomosti nadobudnuté v rámci voliteľného predmetu 

seminár z geografie. Geografia v 4. ročníku gymnázia je zameraná na  charakteristiku 

fyzickogeografických a humánnogeografických regiónov sveta, ale dôraz sa kladie na 



prepojenie tém a komplexné hodnotenie geografických javov. Pozornosť sa venuje taktiež  

globálnej charakteristike vlastností Zeme z planetárneho hľadiska a jej dôsledkov.  

 

Tematické okruhy: 

1. Význam geografie pre ľudskú spoločnosť 

2. Planéta Zem a jej  zobrazovanie 

3. Fyzickogeografické regióny sveta 

4. Humánnogeografické regióny sveta 

5. Regionálna geografia sveta 

6. Geografia Slovenskej republiky 

7. Krajina 

 

Cieľ:  

• Vedieť správne interpretovať získané poznatky a aplikovať ich v bežnom živote 

• Získavať informácie z geografických zdrojov, analyzovať a hodnotiť ich. Zároveň 

vedieť získané poznatky interpretovať formou geografických . 

• Vedieť vysvetliť javy prebiehajúce v prírode geografickými poznatkami. 

• Chápať vplyv človeka na prírodu, ovplyvňovanie človeka prírodou, pričiniť sa o 

zachovanie trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Určené pre:  

študentov, ktorí majú záujem o rozšírenie a doplnenie vedomostí z geografie podľa cieľových 

požiadaviek na MS z geografie a pre študentov, chcú študovať na vysokých školách, kde sa 

vyžadujú prijímacie skúšky z geografie 

 

CHÉMIA 

Obsah: 

 Predmet chémia je zameraný na upevnenie, prehĺbenie, rozšírenie a systematizáciu poznatkov 

celého gymnaziálneho učiva chémie.  Študenti  by mali na vyššej úrovni pochopiť vzťahy 

medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami chemických látok, aktívne uplatňovať už osvojené 

poznatky najmä v oblasti chemických reakcií a pri riešení náročnejších konkrétnych 

problémových úloh využívať poznatky z biológie a matematiky. 

 

Tematické okruhy:  

1. SÚSTAVY LÁTOK, POZOROVANIE, EXPERIMENT, BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

2. ŠTRUKTÚRA ATÓMOV A IÓNOV, PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV 

3. ZÁKLADY NÁZVOSLOVIA ANORGANICKÝCH LÁTOK 

4. CHEMICKÁ VÄZBA 

5. CHEMICKÉ REAKCIE, CHEMICKÉ ROVNICE 

6. PRVKY A ICH ANORGANICKÉ ZLÚČENINY 

7. ORGANICKÉ LÁTKY, UHĽOVODÍKY A ICH DERIVÁTY 

8. BIOCHÉMIA, LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH  

 

 



Cieľ :   

pripraviť študentov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacích skúšok na vysoké 

školy (lekárske fakulty, farmaceutické fakulty, Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie, prírodovedecké fakulty – odbor chémia, ...).  

Cieľom experimentov je zdokonalenie zručností a vedomostí študentov. Maturant by mal 

vedieť samostatne navrhnúť a uskutočniť experiment, následne vypracovať laboratórny 

protokol. 

 

BIOLÓGIA 

Obsah :  

Obsahom biológie sú poznatky o organizmoch ktoré tvoria naše životné prostredie, žijú v 

dynamickej rovnováhe so svojim prostredím, o javoch a procesoch, ktoré v živej prírode 

prebiehajú, poznatky o živých organizmoch vo vzťahu k človeku, poznatky o ľudskom tele a 

jeho premenlivosti. 

 

Cieľ:  

• Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch,     

   ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, s ktorými sa riadia všetky živé organizmy.  

• Prehlbovať povinné učivo, vedomosti a zručnosti.  

• Poznávať praktický význam organizmov pre život človeka.  

• Rozvíjať zručnosti pri práci v prírodovednom laboratóriu.  

• Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti    

   ochrany živej prírody a zdravia človeka. Pripraviť študenta na maturitnú skúšku z biológie a    

   pripraviť ho na prijímacie skúšky na vysoké školy s biologickým zameraním.  

• Vedieť interpretovať fakty, porovnávať a analyzovať javy, pochopiť zadané témy, vedieť sa    

    orientovať vo faktoch a biologických pojmoch, vedieť určiť podstatu, príčiny a súvislosti   

    biologických javov a procesov.  

• Vedieť aplikovať naučené poznatky, riešiť problémové úlohy.  

• Praktická aplikácia – samostatne pracovať s informáciami, navrhnúť vlastné riešenia,   

   pracovať s informáciami, prezentovať, diskutovať, argumentovať, obhajovať vlastné   

   stanovisko.  

• Zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 

Tematické okruhy: 

1. BIOLÓGIA AKO VEDA 

2. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SÚSTAV A BIOLÓGIA BUNKY 

3. NEBUNKOVÉ, PROKARYOTICKÉ A JEDNOBUNKOVÉ EUKARYOTICKÉ 

ORGANIZMY 

4. BIOLÓGIA RASTLÍN 

5. HUBY A LIŠAJNÍKY 

6. BIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV 

7. BIOLÓGIA ČLOVEKA 

8. GENETIKA 

9. EKOLÓGIA 

 



MATURITNÁ MATEMATIKA 

Obsah:  

Hodiny sú venované hlavne príprave na maturitnú skúšku. Žiaci si upevnia a preveria 

vedomosti a schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení úloh zo všetkých oblastí 

stredoškolskej matematiky.  

 

Tematické okruhy:  

Základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť a 

štatistika. 

 

 Cieľ:  

Získať potrebnú úroveň vedomostí a výpočtových zručností potrebných na úspešné zvládnutie 

maturitnej skúšky z predmetu matematika. 

 

Určené : žiakom, ktorí chcú maturovať z matematiky a všetkým, ktorí sa uchádzajú o 

štúdium na vysokých školách technického alebo ekonomického zamerania alebo na 

prírodovedeckých fakultách univerzít. 

 

FYZIKA 

Cieľ:  

učivo fyziky vo štvrtom ročníku sú zamerané prevažne na opakovaní pre úspešné zvládnutie 

maturitnej skúšky. 

 

Tematické okruhy: 

Teoretická oblasť: 

• Opakovanie učív 1. – 3. ročník (mechanika, kvapaliny, plyny, tuhé látky, gravitácia, 

elektrické pole, magnetické pole, kmitanie a vlnenie) 

• Seminár z fyziky v 3. ročníku (optika a vlnové vlastnosti svetla, zvuk, základy jadrovej 

fyziky, základy kvantovej fyziky, spracovanie výsledok laboratórnych prác) 

Praktická oblasť: 

• Riešenie a výpočet príkladov 1. – 3. ročník 

• Laboratórne práce  

 

Určené pre:  

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

vysokoškolské štúdium 

 

SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Cieľ:: 

Obsahom seminára je komplexná príprava na písomnú časť (test a sloh) aj ústnu časť 

(odpoveď) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry podľa cieľových požiadaviek. 

Súhrnné opakovanie 1. až 4. ročníka nadväzuje na jazykovú, slohovú aj literárnu oblasť 

formou teórie a cvičení. 

 

Tematické okruhy: 

1. Literárne dielo, zmysel a spôsoby jeho interpretácie 



2. Literárne žánre – lyrika, epika, dráma 

3. Literárny proces 

4. Literárna veda - predmet teórie literatúry  

5. Všeobecné otázky jazyka; Slovenský pravopis  

6. Zvuková, lexikálna, morfologická a syntaktická rovina jazyka  

7. Slohové postupy a útvary – úvaha, výklad, rozprávanie, diskusný príspevok, 

charakteristika osoby, rečnícky prejav, náladový opis, beletrizovaný životopis 

 

 

SEMINÁR Z KATOLÍCKÉHO NÁBOŽENSTVA 

Obsah:    

 náplň VH má základ v zhrnutí  učiva z vyučovacích hodín z predošlých ročníkov,  rozvinúť  

učebnú látku o praktickú časť  pomocou seminárnych prác, diskusií, rôznych prezentácií 

k témam, 

 

Tématické okruhy:   

1. Človek hľadá Boha, Boh hľadá človeka  

2. Život v spoločenstve  

3. Život človeka ako odpoveď na lásku Boha k nám  

4. Boh má pre človeka svoj plán 

 

Cieľ:  

• pripraviť študenta na ústnu časť maturitnej skúšky z KNB 

• naučiť študenta sa zorientovať  v spletitej situácii cirkvi na Slovensku i vo svete 

• podať pomocnú ruku pri  ťažšom chápaní učebnej látky 

 

Určené pre:  

 študentov  štvrtého ročníka, ktorí  majú vzťah k predmetu KNB  a potrebujú využiť poznatky 

z učiva pre ďalšie vzdelávanie a osobný duchovný rozvoj. 

 

SEMINÁR Z OBČIANSKEJ NÁUKY 

Obsah:  

Obsahom seminára je upevniť u žiakov vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré nadobudli 

v predchádzajúcich ročníkoch na predmete občianska náuka. Seminár je predovšetkým 

zameraný na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z filozofie. Študenti rozvíjajú svoje kritické 

myslenie a analyzujú filozofické texty.  

 

Tematické okruhy: 
1. Sociológia a psychológia 

2. Právo a politológia 

3. Ekonómia a ekonomika 

4. Religionistika 

5. Filozofia a jej atribúty 

6. Dejinno-filozofický exkurz 



Cieľ:  
▪ poskytovať žiakom základné poznatky o povahe filozofického poznania, 

▪ naučiť žiakov orientovať sa v základných filozofických problémoch, 

▪ analyzovať odborný text z diel vybraných filozofov, zovšeobecňovať ho a systematizovať 

poznatky, 

▪ viesť žiakov k aplikácii vedomostí z iných predmetov pri vysvetľovaní filozofických javov,  

▪ podnecovať žiakov ku kritickému mysleniu, 

▪ rozširovať u študentov už nadobudnuté vedomosti, 

▪ pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a napomáhať pri príprave na 

prijímacie skúšky na VŠ. 

 

Určené pre: 
Seminár je určený pre študentov, ktorí sa rozhodli vykonať maturitnú skúšku z občianskej 

náuky, prípadne sa pripravujú na prijímacie skúšky na VŠ z niektorej zložky občianskej náuky. 

Ďalej je určený všetkým študentom, ktorí sa rozhodli prehlbovať si svoje vedomosti, schopnosti 

a zručnosti z jednotlivých zložiek občianskej náuky a pre študentov, ktorí aj naďalej chcú 

rozvíjať svoje kritické myslenie. 

 

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU 

Obsah: 
Vyučovací predmet Konverzácie v anglickom jazyku prehlbuje kompetencie používateľa 

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

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

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

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

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

kompetencie. 

Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

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

 

Tematické okruhy:  

25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z 

anglického jazyka. 

 

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

živote pri riešení každodenných životných situácií v cudzine.  

Určené pre:  

študentov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z anglického jazyka.  

 

 

 

 



KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 

Obsah: 

Vyučovací predmet Konverzácie v nemeckom jazyku prehĺbuje kompetencie používateľa 

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

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

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

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

poznávať krajiny danej jazykovej oblasti a získavať interkultúrne kompetencie. 

Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

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

 

Tematické okruhy:  

25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky 

z nemeckého jazyka. 

 

Cieľ:  

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

praktickom živote pri riešení každodenných životných situácií v cudzine.  

Určené pre:  

Predmet Konverzácie v nemeckom jazyku je zameraný na prípravu na maturitnú skúšku 

z nemeckého jazyka.  

 

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU 

Obsah:  

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

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

požiadaviek na ovládanie ruského jazyka na úrovni B2.  

  

Tematické okruhy:   

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

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

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

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

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

  

Cieľ:   

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

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

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

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

ďalšom štúdiu na VŠ.  

  

 



KONVERZÁCIA V TALIANSKOM JAZYKU 

Obsah: 
Vyučovací predmet Konverzácie v talianskom jazyku prehlbuje kompetencie používateľa 

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

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

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

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

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

kompetencie. 

 
Požiadavky na úroveň ovládania jazyka sa riadia kritériami Spoločného európskeho 

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

 

Tematické okruhy:  

25 konverzačných tém podľa Katalógu cieľových požiadaviek na maturitné skúšky z 

talianskeho jazyka. 

 

Cieľ:  

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

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

Určené pre:  

Predmet Konverzácie v talianskom jazyku je  zameraný na prípravu na maturitnú skúšku 

z talianskeho jazyka.  

 

 


