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Szóbeli mintatétel emelt szint 

Vizsgáztatói példány 

Úvodný rozhovor (Táto časť skúšky sa nehodnotí.) 
  

- Predstavte svoju strednú školu.  

- Akým dopravným prostriedkom ste cestovali na skúšku?  

- Čo ste čítali naposledy?  
  

I. Rozhovor  
  

Porozprávajte sa s maturantom o danej téme.  
                        

Pošta 
  

1. Aké služby poskytuje pošta?  

2. Čo ste už vybavovali na pošte?  

3. Aké údaje sa uvádzajú na listovej obálke?  
  

II. Diskusia  
  

Veďte diskusiu s maturantom o nasledujúcom provokatívnom tvrdení.  
                        

V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, že by bolo potrebné zaviesť takú školskú 

reformu, ktorá by ponúkla viac možností nadaným študentom. Aký je váš názor na to, 

že nadanými študentmi by sa v škole mali zaoberať osobitne?  
  

Usmerňujúce kritériá:  
  

• metódy vyučovania,   

• sebavedomie,   

• správanie sa na hodinách,   

• homogénne/heterogénne zloženie triedy  

    
 

Argumenty za:  Argumenty proti:  

Každé dieťa je iné, každý potrebuje niečo iné. 

Menej nadané deti potrebujú viac pozornosti, 

iné metódy vyučovania.  

Bezplatné školstvo je povinnosťou štátu, nie 

je dôvod na to, aby niekto žiakov a študentov 

rozdelil na nadaných a menej nadaných a 

vyučoval ich iným spôsobom.  

Nadaní študenti vedia toho viac, rýchlejšie 

pochopia učebnú látku, preto sa na hodinách 

nudia a vyrušujú ostatných.  

Ak niekoho už v detskom veku presvedčíme, 

že je lepší alebo horší ako ostatní, tí horší 

nebudú veriť, že sú schopní lepších dohnať, a 

bude im to brániť v rozvíjaní schopností.  

Výskumy potvrdzujú, že skupina detí s 

rovnakými schopnosťami dosiahne celkovo 

lepšie výsledky. Učiteľ môže používať také 

metódy, ktoré im umožnia dosiahnuť tieto 

výsledky.  

Ak sú v triede aj dobrí, nadaní študenti, pre 

ostatných sú príkladom, ktorý budú chcieť 

dosiahnuť aj oni.  

Ak sa v štátnych školách nebudú osobitne 

venovať nadaným deťom, rodičia prihlásia 

svoje deti do súkromných škôl.  

Pre menej nadané deti musia školy 

organizovať doučovanie, pre nadané deti 

odborné krúžky, v ktorých sa môžu rozvíjať.  
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III.  Samostatné rozvinutie témy  

  

Maturant hovorí o danej téme pomocou otázok a  obrázkov. Pomôžte maturantovi, aby 

samostatne vyjadril svoje myšlienky.  

  

  

Je cestovanie plnením vlastných snov alebo neodkladnou povinnosťou?  
  

 Prečo je cestovanie pre mnohých koníčkom?  

 V akých podmienkach je cestovanie pre ľudí skôr povinnosťou? 

 Aké dopravné prostriedky poznáte?   

  

  

 

 

  
  

  

  

Možné otázky pre maturantov:  

  

1. Je pre vás cestovanie povinnosťou alebo príjemne stráveným časom?  

2. Aká by bola cesta vašich snov? Kam by ste cestovali najradšej?  

3. Ako sa cestuje lepšie vo veľkých mestách – vlastným autom alebo hromadnou dopravou?  

4. Ako ovplyvňuje zvýšená cestná a letecká doprava životné prostredie?  

           

  

  

  

     


