
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky ústnej maturitnej skúšky 
 

Charakteristika úloh maturitných zadaní 

Úloha č.1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. Žiak má preukázať 

znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, 

definícia, ekonomický jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou 

preukázať(prevláda forma monológu). 

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.  

Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky z ekonómie a ekonomiky 

v praktickom živote. 

Posúdi a zváži rôzne alternatívy riešenia ekonomických problémov, zdôvodní a obháji 

vlastný prístup k ich riešeniu. 

V úlohe sa presne definujú požiadavky na žiakovu odpoveď, napr. zaradiť do 

sociálnych a politických súvislostí ekonomické problémy, určiť dôsledky jedného alebo 

viacerých ekonomických javov či procesov, analyzovať príčiny, porovnať rôzne názory na 

príslušný problém či zdôvodniť vlastný názor(prevláda forma dialógu s členmi predmetovej 

maturitnej komisie). 

 Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto: 

10% až 15% historická podmienenosť ekonomiky,  

10% až 15% trhový mechanizmus a jeho pôsobenie,  

10% až 15% trh výrobných činiteľov,  

10% až 15% organizácia formy podnikania,  

10% až 15% makroekonomické pojmy a vzťahy,  

10% až 15% peniaze a bankový systém,  

10% až 15% ekonomická úloha štátu. 

10% až 15% svetové hospodárstvo. 

Všeobecné pomôcky 

Obchodný zákonník 

Zákon o živnostenskom podnikaní 

Zákon o Národnej banke Slovenska 

Občiansky zákonník 

Ekonomický slovník 

Hodnotenie 

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1. až 5. 

b) Hodnotením maturitnej skúšky z ekonomiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne 

ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného 

zadania. 



c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3 . Pri výpočte váženého priemeru sa použiva 

vzorec 
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pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu z úlohy č.i. 

 

  Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

  Trvanie skúšky : 30 minút 

   Čas na prípravu : 30 minút 

 

 

 


