
Ročníková skúška v 1. ročníku – základné informácie 
 

 uskutoční sa koncom mája / v prvej polovici júna,  
 pozostáva z písomného testu a ústnej časti. 

 
 

Ročníková skúška v 1. ročníku na našej škole má podobu skúšky, ktorá má úroveň B1 podľa 

SERR. Na konci školského roka  - po absolvovaní intenzívnej jazykovej prípravy - majú žiaci, 

rodičia a vyučujúci prostredníctvom tejto skúšky možnosť získať spätnú väzbu 

o nadobudnutých vedomostiach získaných počas prvého roka štúdia na bilingválnom odbore.  

 

Písomná časť sa koná v jeden deň a trvá 100 minút. Test je zostavený tak, aby otestoval 

dosiahnutú úroveň žiakov, potrebné vedomosti žiak získava na hodinách ANJ, ANG ale aj KAJ. 

Konkrétne typy testových úloh si budú žiaci precvičovať priebežne na hodinách ANJ ako aj 

v rámci DÚ. 

Test obsahuje 9 úloh: 

1. Počúvanie s porozumením – 2 úlohy, 
2. Jazyk v kontexte (slovná zásoba a gramatika) – 6 úloh, 
3. Čítanie s porozumením – 3 úlohy. 

 

Ústna časť sa realizuje v iné dva dni, v dvoch komisiách (KAJ a AAL) – každý žiak príde 

odpovedať v jeden deň do jednej komisie a v iný deň do druhej komisie. Na ústnej časti sú žiaci 

hodnotení vlastnými pedagógmi. Pri ústnej časti sa žiak 5 minút pripravuje na ním 

vyžrebovanú otázku a 5 minút odpovedá (v obidvoch komisiách). Okruhy otázok na KAJ a AAL 

budú zverejnené počas roka.  

 KAJ: 
- príprava žiakov na odpoveď v KAJ komisii prebieha celoročne na hodinách ANJ a KAJ,  
- úlohou žiaka je 3 minúty rozprávať k téme z KAJ a 2 minúty na tému z CLIL - plynulo 

a vecne rozprávať v ANJ k daným témam s adekvátnou slovnou zásobou a gramaticky 
správne a odpovedať na prípadné doplňujúce otázky skúšajúcich. 

 AAL: 
- príprava žiakov na odpoveď v AAL komisii prebieha celoročne na hodinách AAL,  
- je nevyhnutné mať prečítané všetky literárne diela z okruhu otázok,  
- pred samotnou skúškou si žiaci musia zopakovať terminológiu, pojmy a fakty z obsahu 

učiva preberaného na hodinách AAL. 
 

Koncoročná klasifikácia žiaka (uzatvorenie známok na vysvedčení) je podmienená účasťou na 

skúškach, ktoré sú povinné pre každého prváka. 

 

 



Hodnotenie: 

- známka z testu sa premieta do známky za 2. polrok z predmetu ANJ, tvorí 25% 
výslednej známky žiaka, 

- známka z 1. konverzačnej úlohy (KAJ) na ústnej skúške tvorí 25% hodnotenia predmetu 
KAJ, 

- známka z 2. úlohy (AAL) na ústnej skúške tvorí 25% hodnotenia predmetu AAL, 
- každý test opravujú a hodnotia dvaja vyučujúci, 
- žiak odpovedá ústne pred 2-člennou komisiou, 
- výsledné hodnotenia sú konečné. 

    

Prajeme žiakom veľa síl a chuti pri príprave na každodenné vyučovanie i na samotnú ročníkovú 

skúšku. 

   

 

Mgr. Zuzana Lehotai 

                                   Predmetová komisia ANJ 

 


