
 
Hodnotenie ÚFIČ MS z predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky predmetu slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo 
žiakovej ústnej odpovede, pričom základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie 
gramatických štruktúr, obsahová stránka prejavu a jeho celková štruktúra. Keďže sú poznávacie 
kompetencie a rečové zručnosti v jazykovej zložke predmetu a poznávacie a čitateľské kompetencie v 
literárnej zložke predmetu merané a testované nástrojmi externej časti maturitnej skúšky, v ústnej 
forme sa zameriame hlavne na zručnosti:  
 
- aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty,  

- uskutočniť jazykovú analýzu textu,  

- odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov,  

- vysvetliť podstatu literárnych javov a vzťahov medzi nimi,  

- aplikovať vedomosti z teórie a dejín literatúry na literárnych textoch,  

- analyzovať a interpretovať epický, lyrický a dramatický text,  

- odlíšiť dejový a významový plán literárneho diela.  
 
Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah 
slovnej zásoby,  gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.  
 
Maturitné zadania sa skladajú z dvoch úloh, každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom 
prospechu 1 až 5.  
 
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  č.318/2008 Z.z. 
o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z. , ktorá nadobudla 
účinnosť od 1. septembra 2013, sa v predmete slovenský jazyk a literatúra  váha hodnotenia 
jednotlivých úloh určuje pomerom   2:3 alebo 1:1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec  
 
           2.z1 + 3.z2 
z= ------------------- 
                5 
 
ak bola časová dotácia pre jazykovú zložku predmetu vyššia ako pre literárnu zložku. 
 
Podľa Školského vzdelávacieho programu nášho gymnázia sú v 1. a v 2. ročníku stanovené počty 
hodín 2:1 ( 2 hodiny jazyka a 1 hodina literatúry týždenne) a v 3. a vo 4. ročníku 1:2 ( jedna hodina 
jazyka a 2 hodiny literatúry týždenne).  Časová dotácia pre jazykovú a literárnu zložku je teda 
rovnaká, a preto pri hodnotení ústnej maturitnej skúšky bude platiť vzorec: 
 
         z1   + z2 
z = -------------- 
             2 
 
 
Pri celkovom hodnotení ústnej formy internej časti maturitnej skúšky( v prípade, že bude veľký 

rozdiel medzi odpoveďou na maturitnej skúške a známkami na vysvedčení) sa budú brať do úvahy 

známky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnuté počas štvorročného štúdia 


