
 
 

Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z matematiky 
 
Matematika patrí do skupiny všeobecnovzdelávacích voliteľných maturitných predmetov.   

 

Cieľom maturitnej skúšky z matematiky je overiť úroveň vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli postupne počas 

celého stredoškolského štúdia a majú byť východiskom pre ďalšie štúdium odborov, kde je matematika profilovým 

predmetom. 

 

Vedomosti a zručnosti z matematiky, ktoré by mali žiaci počas štúdia získať a vedieť preukázať na maturitnej 

skúške, vymedzujú cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov  z matematiky 

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_cp.pdf 

Cieľové požiadavky nadväzujú na Štátny vzdelávací program vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, 

príloha ISCED 3A – matematika: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_isced3a.pdf 

a rešpektujú dokumenty  

- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  

- niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách,  

- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách, 

- Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách z 24. júna 2001. 

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturanta z matematiky výrazne prekračujú obsahový a výkonový 

štandard určený Štátnym vzdelávacím programom pre povinný  učebný predmet matematika v 1. až 4. ročníku. Vo 

väčšine základných tematických okruhov sú rozšírené o mnohé pojmy, vlastnosti a vzťahy, ako aj požiadavky na 

zručnosti maturanta: 

 základy matematiky - teória čísel, riešenie zložitejších typov algebraických rovníc, nerovníc a ich sústav, 

 funkcie  - aritmetická postupnosť, mocninové funkcie, lineárna lomená funkcia, inverzná funkcia, zložená 

funkcia, logaritmické funkcie, exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice, geometrická postupnosť, 

goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice, 

 planimetria  - analytická geometria v rovine,  

 stereometria - súradnicová sústava v priestore, metrické úlohy v priestore ( kolmosť, uhly, vzdialenosti). 

Predpokladom pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky v 

súlade s cieľovými požiadavkami na maturanta z  matematiky je preto štúdium matematiky aj v rámci voliteľných 

predmetov v 3. a 4. ročníku,  najmä predmetu Seminár z matematiky s hodinovou dotáciou 2 hodiny týždenne v 3. 

ročníku a 3 hodiny týždenne v 4. ročníku. 

Ak sa hodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky (ústnej formy) výrazne odlišuje od dosiahnutých 

výsledkov žiaka počas jeho štúdia, podľa § 76 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. sa pri výslednej známke internej časti 

maturitnej skúšky prihliada na stupne prospechu žiaka z povinného predmetu  matematika v 1. až 4. ročníku a 

vzhľadom na rozsah cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z matematiky aj na stupne 

prospechu z predmetu Seminár z matematiky v 3. a 4. ročníku. 

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_cp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_isced3a.pdf

