
 

Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z biológie (ÚFIČ MS) 
 

Podľa cieľových požiadaviek na maturanta z biológie platných od roku 2012  ÚFIČ MS skladá z troch 
úloh rôzneho zamerania: 

1. Reprodukcia a pochopenie zadanej témy – žiaci majú preukázať schopnosť reprodukovať a 
vlastnými slovami interpretovať naučené poznatky. Majú sa vedieť orientovať vo faktoch a 
biologických pojmoch, majú vedieť určiť podstatu, príčiny a súvislosti biologických javov a 
procesov.  
V tejto úlohe má prevládať monológ žiaka v kombinácii s doplňujúcimi odpoveďami na otázky 
komisie. 

2. Aplikácia naučených poznatkov – žiaci preukážu schopnosť hodnotiť biologické javy a procesy 
a ich význam pre živú prírodu a praktický život človeka. Sú schopní riešiť zadané problémové 
úlohy, analyzovať príčiny, vyvodzovať závery. 
Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi žiakom a komisiou. 

3. Praktická aplikácia – žiaci poznajú empirické aj teoretické metódy získavania informácií o 
živej prírode, vedia ich spracovať. Sú schopní vlastnej interpretácie a diskusie o pozorovaných 
javoch a procesoch/experimente. Vedia samostatne pracovať s informáciami, identifikovať 
problém, navrhnúť vlastné riešenie, obhájiť svoj názor.  
Pri tejto úlohe prevláda dialóg medzi žiakom a komisiou. 
 

Schopnosti požadované v úlohe č.3 podľa rozhodnutia predmetovej komisie školy budú overené 
jednou z troch možností:  

 obhajobou seminárnej/ročníkovej práce a diskusiou 
- požiadavky na seminárnu prácu musia spĺňať kritériá schválené predmetovou 

komisiou (Pozri prílohu.) 

 obhajobou súťažnej práce stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) s biologickým zameraním 
a diskusiou  

- požiadavky na prácu musia zodpovedať kritériám platným pre SOČ 
http://www.siov.sk/soc/9480s  (Metodická príručka) 

 obhajobou súťažnej práce projektovej časti biologickej olympiády (BIO) kategórie B alebo  A 
a diskusiou 

- požiadavky na prácu musia zodpovedať kritériám platným pre projektovú časť BIO  
http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/babpok12.pdf 
(„Projekt s posterom“ alebo „Samostatná písomná práca“) 
 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 318 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na 
stredných školách v znení vyhlášky 209/2011 Z. z.  podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") sa 
ustanovuje: 
 
Podľa § 15: 
odsek (5): Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí 
predmetová maturitná komisia samostatne. 
odsek (6): Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich 
váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov 
prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri 
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hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 
2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu 
vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 
sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor 
 
Podľa§ 13:  
Maturitná skúška  
 odsek (2): Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa III. časti prílohy: 
Hodnotenie  
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec: 
 
 
 
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.  
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 
Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia. 
 
 
Podľa § 86 ods. 2) zákona č. 245/2008 Z. z. sa pri hodnotení ÚFIČ MS prihliada na prospech žiaka z 
tohto predmetu počas štúdia, ak sa známka z ÚFIČ MS výrazne odlišuje od výsledkov žiaka 
dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. 
Podľa rozhodnutia predmetovej komisie sa pri hodnotení bude prihliadať na prospech žiaka 
z predmetov: 

- biológia  
o Osnovy vychádzajú iba z obsahového a výkonového štandardu stanoveného Štátnym 

vzdelávacím programom pre 1. – 3. ročník 
- seminár z biológie  

o Osnovy tohto predmetu vychádzajú z cieľových požiadaviek na maturanta 
z predmetu biológia.  

o Cieľové požiadavky na maturanta z predmetu biológia vymedzujú, ktoré vedomosti 
a zručnosti by mali žiaci počas štúdia získať a vedieť preukázať. Nevychádzajú iba z 
obsahového a výkonového štandardu stanoveného Štátnym vzdelávacím 
programom pre 1. – 3. ročník, ktorý určuje mieru vedomostí pre všeobecný základ. 

o Maturitná skúška z biológie sa vzťahuje na učivo celého gymnaziálneho štúdia. 
Predpokladom pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na jej absolvovanie 
je štúdium biológie aj v rámci povinne voliteľných predmetov – seminár z biológie – 
v 3. a 4. ročníku v odporúčanom rozsahu minimálne 6 hodín týždenne (spolu za oba 
ročníky). 

o  Súčasťou predmetu seminár z biológie je príprava seminárnej práce, ktorej obhajoba 
je náplňou 3. úlohy maturitného zadania 

Nebude sa prihliadať na prospech žiaka z predmetu: 
- vybrané kapitoly z biológie 

o Osnovy tohto predmetu prekračujú rámec cieľových požiadaviek na maturanta 
z predmetu biológia. 
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Príloha: 

 
Požiadavky na seminárnu prácu 

Žiak má preukázať schopnosť: 

– získavať informácie 
– samostatne pracovať s informáciami 
– identifikovať problém 
– vlastnej interpretácie a diskusie o popisovaných javoch 
– navrhnúť vlastné riešenie 
– argumentovať a obhájiť svoj názor 
– prezentovať 

Požadované schopnosti preukáže tým, že: 

– po konzultácii s vyučujúcim navrhne tému svojej práce 
– jasne stanoví ciele svojej práce 
– samostatne získa, roztriedi a spracuje informácie k danej téme 
– súčasťou práce bude jasne identifikovateľný prínos žiaka, napr.: 

o  výsledky vlastného pozorovania alebo experimentov 
o  zaujatie vlastného postoja 
o  vyslovenie vlastných názorov  
o  výsledky vlastného prieskumu 
o  polemizovanie s inými autormi 

– napíše sprievodnú správu podľa vopred určených požiadaviek 
– pripraví prezentáciu v PowerPointe  
– zrealizuje prezentáciu pred spolužiakmi a neskôr pred maturitnou komisiou v časovom 

rozsahu asi 6 až 8 minút 
– v diskusii obháji svoje názory, postoje, výsledky 

 

Požiadavky na prezentáciu 

Povinné údaje: 
– prvá snímka dokumentu PowerPoint musí obsahovať tieto údaje: 

o  názov školy 
o  názov práce 
o  meno a priezvisko 
o  trieda maturitného ročníka 
o  školský rok, v ktorom bude žiak maturovať 

– posledná snímka dokumentu PowerPoint musí obsahovať zoznam použitých zdrojov – 
správne citované 

 
Sprievodná správa 
 

Titulná strana 
–  názov školy (prvý riadok, centrovať) 
–  názov práce (prostriedok strany, písmo tučné, veľkosť 14, centrovať) 

o  pod názov sa uvedie: Seminárna práca z biológie – sprievodná správa 
(tiež centrovať, písmo 12, normálne) 

–  meno a priezvisko (posledné riadky, zarovnať vľavo, doplnený údaj – písmo tučné) 



 

–  trieda maturitného ročníka (posledné riadky, zarovnať vľavo, doplnený údaj – písmo 
tučné) 

–  školský rok, v ktorom bude žiak maturovať (posledné riadky, zarovnať vľavo, 
doplnený údaj – písmo tučné) 

 

Od 2. strany: 
Úvod 
Žiak stručne niekoľkými vetami vysvetlí svoju motiváciu – zdôvodní výber témy. 
 
Prehľad literatúry 
V tejto časti žiak logicky usporiada informácie získané štúdiom rôznych zdrojov (aj 

internetových). Každú publikáciu, z ktorej použije informácie musí citovať – t. j. použiť súhrn údajov 
umožňujúcich jej identifikáciu. Citácia býva umiestnená v texte. Každá citácia musí mať svoj 
bibliografický odkaz v Zozname použitej literatúry. 

 
 
Metodika 
Túto časť zaradí iba žiak, ktorý robí vlastné experimenty alebo prieskum. Vysvetlí použitú 

metodiku – uvedie podmienky experimentu a popíše postup. Pri prieskume uvedie ako ho robil – 
napr. pomocou ankety – aké otázky položil, akým spôsobom (osobne a ústne, písomne, s použitím 
sociálnych sietí..., komu ich položil, a pod.) 

 
Výsledky práce 
Žiak uvedie výsledky experimentov, výsledky svojich pozorovaní, zistení, prieskumu. Výsledky 

popíše slovne alebo pomocou tabuliek, grafov, nákresov. Ak je potrebné použiť väčšie a zložitejšie 
tabuľky, grafy, nákresy a pod. tieto umiestni do prílohy. 

 Ak je charakter práce taký, že neposkytuje takéto konkrétne výsledky, tak žiak túto časť 
vynechá. 

 
Diskusia 
Táto časť slúži na vysvetlenie dosiahnutých výsledkov, na vyvodenie záverov, porovnanie 

vlastných výsledkov, zistení a záverov s inými autormi. Táto časť môže byť spojená s časťou Výsledky 
práce – potom ju pomenujeme Výsledky práce a diskusia. 

Ak si charakter práce nevyžaduje ďalšie vysvetľovanie, polemiku, vyvodzovanie záverov 
možno túto časť vynechať.  

Žiaci, ktorý vynechali časti Metodika a Výsledky práce využijú časť Diskusia na vyslovenie 
vlastných názorov, postojov, návrhov, na polemizovanie s názormi a postojmi iných autorov.  

 
Záver 
Autor stručne zhodnotí splnenie vytýčených cieľov, prínos a význam svojej práce napr. pre 

seba, pre školu, pre spolužiakov, pre vedu, pre verejnosť a pod. Navrhne možnosti ďalšieho využitia. 
 
Predposledná strana: 
Zoznam použitej literatúry 
Ide o zoznam použitej a nie naštudovanej literatúry. Pomocou neho sa má čitateľ dostať 

k pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci. V zozname sa teda uvádza iba literatúra citovaná 
v texte práce. Zoznam musí byť v abecednom poradí. Pre citovanie literárnych prameňov ako aj 
tvorbu bibliografických odkazov sa využíva norma STN ISO 690. 

 
Posledná strana: 
Zoznam príloh: 



 

Uvedie iba žiak, ktorý ich reálne aj má. Napr.: 
– fotodokumentácia 
– tabuľky 
– grafy 
– mapy 
– CD s fotodokumentáciou, s video alebo audio dokumentáciou 
– model  
– anketový lístok/ hárok 
– zbierka prírodnín 

 
Forma správy 
Formát: A4 na výšku, jednostranná tlač 
Písmo: Times New Roman, veľkosť 12 
Riadkovanie: 1,5 
Okraje: 

– horný, dolný a pravý 2,5 cm 
– ľavý 3,5 cm (2,5cm + 1cm na väzbu) 

Číslovanie strán: vpravo dole, titulná strana má číslo 1 ale reálne ho nenapíšeme. Prvá reálne 
očíslovaná strana je až strana 2. 
Väzba: stačí zopnúť na ľavom okraji zošívačkou aspoň v troch bodoch. Môžete použiť aj 
jednoduchý viazač, ale musí mať vrchnú stranu priehľadnú. 
 
Maximálny rozsah: 5 strán bez titulnej strany a bez príloh. Rozsah príloh nie je limitovaný. 
 
Správu treba odovzdať v dvoch kópiách. 

 


