
Ročníkové skúšky v 3. ročníku – základné informácie 

 

Ročníkové skúšky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. 

V snahe objektívne zistiť dosiahnutú úroveň ovládania jazyka počas prvých troch rokov štúdia na 

bilingválnom odbore sa žiaci povinne zúčastnia tzv. ročníkových skúšok v treťom ročníku na úrovni 

B2. 

Ročníková skúška v 3. ročníku na Gymnáziu sv. Edity Steinovej má podobu medzinárodnej skúšky B2 

First (predtým Cambridge First Certificate in English - FCE). Ročníková skúška pozostáva z písomných 

častí a z ústnej časti. Výsledná známka zo skúšky sa premieta do hodnotenia predmetu anglický jazyk 

v 2. polroku 3. ročníka.  

Písomné časti a ústna časť sa konajú v iné dni, spravidla na konci mája alebo v júni daného školského 

roka. Na ústnej časti sú žiaci hodnotení externými hodnotiteľmi v snahe zabezpečiť čo najväčšiu 

objektívnosť. 

Ročníková skúška pozostáva z troch písomných a jednej ústnej časti:  

Časti skúšky: Každá časť obsahuje: Trvanie: 

1. Čítanie s porozumením a použitie jazyka 7 častí 75 minút 

2. Písanie (realizuje sa v 1. a 2. polroku školského roka) 2 časti 2x45 minút 

3. Počúvanie s porozumením 4 časti 40 minút 

4. Ústna časť – Rozprávanie 4 časti 14 minút 

 

Hodnotenie ročníkovej skúšky: 

Dosiahnuté percentá Úroveň jazyka (CEFR) Výsledná známka Extra známka 1 
s váhou 4 za 

dosiahnutú úroveň C1 
 
 

100-90% C1 1 

89-60% B2 1 

59-50% B1 2 

49-40% B1 3 

39-25% A2 4 

24-0% A1 5 

 

Ak žiak dosiahne úroveň A2 z niektorej z piatich časí, jeho výsledná známka sa automaticky posúva 

o stupeň nižšie. 

Výsledná známka z ročníkovej skúšky tvorí časť hodnotenia predmetu anglický jazyk v 2. polroku 3. 

ročníka, tvorí 40% výslednej známky žiaka. Napr. ak bude mať žiak na konci júna priemet známky z ANJ 

1,3 a z ročníkovej skúšky dosiahne 83% = známka 1, výsledná známka sa vypočíta takto: 

(1,3 x 0,60) + (1 x 0,40) = 0,78 + 0,4 = 1,18 – výsledná známka na vysvedčení je 1. 

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

 

 

 


