
Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z občianskej náuky 
 

Predmetová komisia Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra schválila pri 
klasifikácii maturitnej skúšky z občianskej náuky prihliadať na dosiahnutý prospech žiaka 
v predmetoch občianska náuka a  spoločenskovedný seminár v zmysle § 86 ods. 2) Zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v prípade, ak sa známka z ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky výrazne odlišuje od výsledkov žiaka dosiahnutých počas štúdia z tohto predmetu. 

V cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov platných od r. 2011 sa uvádza:  

Maturitná skúška z občianskej náuky sa vzťahuje na učebnú látku celého gymnaziálneho štúdia 
predmetu občianska náuka. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 3 A, príloha 
občianska náuka, kde je uvedený obsahový a výkonový štandard pre 3. – 4. ročník, ale aj z obsahu 
spoločenskovedného seminára, ktorý študenti absolvujú v 3. a 4. ročníku gymnázia v odporúčanom 
minimálnom rozsahu 4 hodiny týždenne spolu pre oba ročníky. Súhrn získaných vedomostí a 
zručností z povinného predmetu občianska náuka a spoločenskovedného seminára vytvára 
predpoklad pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej skúšky z 
občianskej náuky. 

Osnovy predmetu spoločenskovedný seminár vychádzajú z cieľových požiadaviek na maturanta 
z predmetu občianska náuka a zahŕňajú aj učivo, ktoré nie je uvedené v ISCED 3A pre predmet 
občianska náuka: 

Psychológia a sociológia 
Kultúra, sociálne nerovnosti, komunity, organizácie, sociológia, sociologický výskum, základné smery 
v psychológii. 
Právo a politológia 
Analýza základných dokumentov o ľudských právach a II. hlavy Ústavy SR, analýza odvetví 
slovenského právneho poriadku (pozn: je uvedené, ale podstatne sa rozširuje), národ a menšiny 
v politike. 
Ekonómia a ekonomika 
Vývoj ekonomického myslenia, vzťah ekonómie a ekonomiky, základné ekonomické kategórie, 
výrobné faktory. 
Filozofia 
Vývoj filozofie v antickom Grécku, filozofia stredoveku, humanizmus a renesancia, novoveká filozofia, 
osvietenstvo, nemecký klasický idealizmus, poklasická filozofia 19. storočia, moderná filozofia 20. 
storočia. 


