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Charakteristika predmetu
Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility
v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce . Cudzie jazyky umožňujú
poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície.
Vyučovanie cudzieho jazyka je povinné vo všetkých 4 ročníkoch v delených skupinách podľa jednotlivých
zvolených jazykov.
Cieľom vyučovania cudzích jazykov je dosiahnutie základnej úrovne komunikatívnej kompetencie na úrovni
B1 alebo B2
Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a
návykov v štyroch cieľových zručnostiach, a to:
•
•
•
•

ústny prejav
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením
písomný prejav

Aby sa rozvíjali uvedené zručnosti, osvojujú sa jazykové prostriedky, a to:
•
•
•
•

výslovnosť
slovná zásoba
gramatika
pravopis

Na tento obsah sú orientované i učebné osnovy, spracované tematické plány a voľby efektívnych postupov a
metód, vyplývajúcich z komunikačného cieľa.
Okrem aktuálnych učebníc pre stredné školy používame doplnkové materiály, ako časopisy, videokurzy a
rôzne audiovizuálne pomôcky (obrazový materiál, nahrávky textov a cvičení, materiály na interaktívnu tabuľu
a schémy gramatického učiva).
Každoročne sa organizuje olympiáda v anglickom jazyku a víťazi postupujú do okresných kôl.
V študijných odboroch vedieme žiakov k rozvoju ich jazykového správania tak, aby po štyroch rokoch zvládli
úspešne maturitu z cudzieho jazyka.

Hodnotenie a klasifikácia
Percentuálne vyhodnotenie testu alebo písomky – stupnica platí aj pre výsledný výpočet známky na
vysvedčení
1 = 100% - 88%
2=

87% - 75%

3=

74% - 55%

4=

54% - 40%

5=

menej ako 40%

Kritériá hodnotenia písomného prejavu:
1.
2.
3.
4.

Obsah a dĺžka textu
Stavba a členenie textu
Gramatika
Slovná zásoba

Maximálna bodová hodnota je 20 bodov (4x5 bodov).
Ktitéria hodnotenia ústneho prejavu:
Ústne – pri ústnej odpovedi sa hodnotí
•

plynulosť vyjadrovania

•

výslovnosť a intonácia

•

gramatická presnosť

•

obsah

•

lexikálny rozsah

•

argumentácia

Učebnice anglického jazyka
Žiaci využívajú učebnice a pracovné zošity podľa
úrovne, ktorú majú dosiahnuť.
V súčasnosti sa používajú učebnice Solutions:
Elementary, Pre - Intermediate a Intermediate.

Členenie úrovní jazykovej spôsobilosti:
Nasledovná tabuľa reprezentuje členenie úrovní jazykovej spôsobilosti podľa európskeho
referenčného rámca a slovenského systému jazykovej spôsobilosti.

Maturita z anglického jazyka:
Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický jazyk) má okrem ústnej formy internej časti:

•

externú časť – EČ (100 minútový test na úrovni B1, obsahujúce úlohy s
výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),

•

písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú
poznáme pod názvom „písanie“ – 60 minút).

Odporúčaná literatúra pri príprave na maturitu z anglického jazyka
YES! Angličtina - nová maturita - (B1) + CD, (B2) 2časti + DVD

Pdrobnejšie informácie nájdete na stránkach: www. nucem.sk
Dôležité odkazy:
www.minedu.sk
http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/Platne-od-sk-r-20112012.alej
http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/anglicky_jazyk_
b1_cp.pdf

