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URČENIE SKUPINY PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH 

ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO HODNOTENIA MATURITNÉHO 

PREDMETU INTERNEJ ČASTI  MATURITNEJ SKÚŠKY  2019/2020 

 

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce, na základe Rozhodnutia 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej 

časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. apríla 

2020 určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia 

maturitného predmetu internej časti maturitnej skúšky 2019/2020. 

Skupiny predmetov sú určené z učebného plánu školského vzdelávacieho programu SAPERE AUDE. 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium  

 

Predmet maturitnej skúšky  
Predmet alebo skupina predmetov  

pre administratívne vykonanie maturitnej skúšky 

2019/2020 

Slovenský jazyk a literatúra  
Slovenský jazyk a literatúra 

Literárny seminár 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Francúzsky jazyk Francúzsky jazyk 

Nemecký jazyk    Nemecký jazyk 

Ruský jazyk 
Ruský jazyk 

Konverzácia v ruskom jazyku 

Biológia 

Biológia 

Rozširujúca biológia/ Repetitórium z biológie 

Seminár z biológie/Seminár a cvičenia z biológie 

Dejepis 

Dejepis 

Rozširujúci dejepis 

Seminár z dejepisu 

Dejiny umenia 
Dejiny umenia 

Umenia a kultúra 

Ekonomika Ekonomika 

Fyzika 

Fyzika 

Rozširujúca fyzika 

Seminár z fyziky/ Fyzikálny seminár 

Geografia 

Geografia 

Rozširujúca geografia 

Seminár z geografie 
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Chémia 

Chémia 

Rozširujúca chémia 

Seminár z biochémie 

Seminár z organickej chémie 

Informatika 

Informatika 

Programovanie 

Rozširujúca informatika 

Seminár z programovania 

Matematika 

Matematika 

Rozširujúca matematika 

Cvičenia z matematiky 

Občianska náuka 

Občianska náuka 

Náuka o spoločnosti 

Seminár z občianskej náuky 

Psychológia Psychológia 

 

Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka 

sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu 

alebo predmetov. 

Hodnotenie v predmete internej  časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok 

sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov.  

Aritmetický priemer známok sa 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. Aritmetický priemer s desatinnou 

časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo 

smerom nahor. 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja 

skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej skúšobnej komisie do 

11. mája 2020. 

 

V Michalovciach 5. mája 2020                                       

        Mgr. Katarína Olšavová 

             riaditeľka školy 

 


