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Anglický jazyk a jeho dobré zvládnutie dáva žiakovi predpoklad pre komunikáciu v rámci 
EÚ, ale aj na celom svete. Osvojením cudzieho jazyka žiak prekonáva bariéry a tak 
prispieva k zvýšeniu svojej mobility v osobnom živote, v ďalšom  vzdelávaní a štúdiu a 
napokon perspektívnym uplatnením na trhu práce. Znalosť anglického jazyka je prioritou 
v komunikácii, umožňuje poznávať odlišnosti v životnom štýle ľudí z rôznych krajín, ich 
zvyky, tradície a hodnoty, vedie žiakov k vzájomnému porozumeniu a tolerancii. 
Anglický jazyk sa stáva hlavným jazykom  komunikácie pri príprave, realizácii a 
prezentácii medzinárodných projektov. Našim cieľom je dosiahnutie komunikačnej 
úrovne B2 podľa SERR v prvom CJ a komunikačnú úroveň B1 podľa SERR v druhom CJ 
u našich žiakov po skončení strednej školy. 
 
 
Jazykové úrovne počas štúdia – platné od 1. ročníka v šk. roku 2017/2018 
 

ANJ ako prvý cudzí jazyk (platí aj pre triedy bilingválnej sekcie) 

B1 (Intermediate) 1. a 2. ročník 

B2 (Upper-Intermediate) 3. a 4. ročník 

ANJ ako druhý cudzí jazyk 

A2 (Pre-Intermediate) 1. a 2. ročník 

B1 (Intermediate) 3. a 4. ročník 

 
 
Pozn.: Žiak si zakupuje učebnicu a pracovný zošit dvakrát počas celého štúdia – vždy na začiatku novej 
jazykovej úrovne. Podľa záujmu žiakov je ďalšou pomôckou pri výučbe časopis Friendship alebo Bridge. 

 
Počty hodín pre jednotlivé ročníky a predmety 

 

ANJ  1. - 3. roč. 4. roč. + V. L 

1. CUJ  
(aj L-triedy) 

4 hod./ týždeň – 132 hod./ rok 4 hod./ týždeň – 120 hod./ rok 

2. CUJ 3 hod./ týždeň – 99 hod./ rok 3 hod./ týždeň – 89 hod./ rok 

SAJ 3. roč. 

1 hod./ týždeň – 33 hod./ rok 

KAJ 3. roč. 

2 hod./ týždeň – 66 hod./ rok 

KAJ 4. roč. 

2 hod./ týždeň – 60 hod./ rok 

 
 
 
 



HODNOTENIE: každý výkon žiaka sa hodnotí percentuálne podľa nasledujúcich kritérií 
 

Language In Use - grammar and 
vocabulary tests (testovanie 
zvládnutia nového učiva – ide o 
známku s najväčšou váhou) 

 plný počet testu = 100% 

Language Skills Listening plný počet testu = 100% 

Reading plný počet testu = 100% 

Speaking Task Achievement – 5 points 

Fluency – 5 points 

Accuracy (grammar and vocabulary 
in use) – 5 points 

15 points = 100% 

Writing Task Achievement – 5 points 

Layout – 5 points 

Grammar – 5 points 

Vocabulary – 5 points 

20 points = 100% 

Project Task Achievement – 5 points 

Layout – 5 points 

Language In Use (grammar and vocab) – 5 points 

Presentation – 5 points 

20 points = 100% 

 
 
Stupnica na prevod percentuálneho hodnotenia na známku: 
 

100% - 90% 1 

89% - 78% 2 

77% - 65% 3 

64% - 50% 4 

49% - 0% 5 

 
Váhu známky určuje vyučujúci a podľa toho ju zadáva v systéme edupage (napr. 
známky za bleskovky majú menšiu váhu ako známky za súhrnné testy) 
 
 
 
 
 
 



Voliteľné predmety: 
 
Tretí ročník 
 

 Konverzácia v anglickom jazyku (2 hodiny týždenne) 

 Seminár z anglického jazyka (1 hodina týždenne) 
 
Štvrtý ročník 

  

 Konverzácia v anglickom jazyku (2 hodiny týždenne) 
 
Tieto predmety sú zamerané na prehĺbenie učiva gramatiky, slovnej zásoby a rozvoja 
jazykových zručností v rámci maturitných tém.  
 
 
Zoznam maturitných tém podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 
maturantov z ANJ úroveň B2 schválených MŠVVaŠ SR v r. 2013 

 
01. Family 

02. Housing 

03. Health Care 

04. Transport and Travelling 

05. Education 

06. People and Nature 

07. Hobbies, Leisure and Lifestyle 

08. Food 

09. Multicultural Society 

10. Clothes and Fashion 

11. Sports and Games 

12. Shops and Services 

13. Towns and Places 

14. Culture and Art 

15. Reading Books 

16. People and Society 

17. Communication – Its Means and Forms 

18. Mass Media 

19. The Young and Their World 

20. Employment 

21. Science and Technology 

22. Role-models and Idols 

23. Human Relationships 

24. Slovakia - My Homeland 

25. English-Speaking Countries 

 


