
Kritériá hodnotenia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka  

Hodnotenie maturitnej skúšky sa bude uskutočňovať 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).  

Maturitná skúška z cudzieho jazyka je rozdelená na dve úrovne, pričom obidve úrovne majú 

spoločné to, že žiak má byť užívateľom jazyka.   

Základná charakteristika úrovne B1:  

- žiak je samostatným používateľom jazyka, 

- rozumie informáciám o dôverne známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, 

v škole, vo voľnom čase a pod., pokiaľ sú vyjadrené štandardným jazykom a zreteľne,  

- vie správne reagovať v situáciách, ktoré môžu nastať pri cestovaní v krajinách, kde sa hovorí 

daným cudzím jazykom,   

- vie vytvoriť jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a z oblasti svojho 

záujmu a  dokáže popísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a túžby a stručne zdôvodniť a 

vysvetliť svoje názory a plány.  

Základná charakteristika úrovne B2: 

- žiak rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi i abstraktnými 

námetmi, 

- dorozumie sa plynulo a spontánne, 

- dokáže uspokojivo viesť bežný dialóg v cudzom jazyku, 

- vie vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym problémom a uviesť výhody a nevýhody rôznych 

možností. 

Predmetová komisia cudzích jazykov  schválila pri klasifikácii maturitnej skúšky z cudzích 

jazykov prihliadať na dosiahnutý prospech žiaka v predmetoch konverzácia z cudzieho jazyka. 

Voliteľný predmet konverzácie v danom jazyku  nadväzuje na daný cudzí  jazyk, hlavne jeho 

komunikatívnu stránku a : 

- zvyšuje kvalitu žiakových rečových zručností,   

-rozširuje a priberá nové lexikálne jednotky,   

-zameriava sa na praktické používanie cudzieho jazyka na základe cieľových požiadaviek   

k maturitnej skúške. 



 Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk na maturitnej skúške je cieľová 

komunikačná úroveň.  S ohľadom na toto žiak musí dosiahnuť určité CIEĽOVÉ 

KOMPETENCIE.  

Cieľové kompetencie sú všeobecne formulované požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré 

si má žiak osvojiť. 

Pri odpovedi  žiaka sa bude prihliadať na  tieto kritériá: 

- uplatňovanie vedomostí týkajúcich  sa zemepisných, hospodárskych, spoločensko-

ekonomických a kultúrnych reálií krajiny, ktorej jazyk sa učil, 

-  schopnosť  porovnávať reálie cudzích krajín s reáliami vlastnej krajiny,  

-   uplatňovanie získaných vedomostí a zručností v každodennom živote,  

- úroveň komunikatívnych kompetencií,  čo predstavuje ovládanie a používanie  slovnej  

zásoby vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov ,  

- úroveň gramatických  kompetencií, 

-  sémantických  kompetencií, 

-   ovládanie  zvukových  prostriedkov jazyka , teda fonologických kompetencií.  

-  jazykovo správne a primerane reagovanie žiaka  v bežných životných situáciách,  

- bezprostredné nadviazanie na témy z každodenného života,  žiak musí súvislo a s 

využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, 

pocitoch, zážitkoch a odôvodniť a vysvetliť svoj názor. 

Prihliadať sa bude na to, či žiak reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a 

primerane situácii,  vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, vie   správne   reagovať   na   

partnerove   repliky   v prirodzených   a simulovaných   situáciách a  v situačných dialógoch,  

vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  vie opísať obrázky, mapy, diagramy, porovnať 

ich a vysvetliť súvislosti. 

 


