Ponuka voliteľných predmetov pre
študentov do III. ročníka pre školský rok
2016/2017
Postup pri voľbe predmetov
Žiaci si v priebehu marca 2016 (v 2. ročníku a v sexte)
 volia jeden predmet s trojhodinovou týždennou dotáciou – je to
predmet, ktorý bude vaším 1. voliteľným maturitným predmetom
 tento istý predmet si volia vo 4. ročníku ako trojhodinovku
 do predbežnej prihlášky vpíšu skratku rozširujúceho predmetu skupiny 1, tiež
nezáväzne skratku predpokladaného rozširujúceho predmetu skupiny 2 a voliteľných
predmetov

a) Rozširujúce predmety skupiny 1(3+3)
Predmet
1.
2.
3.
4.

Skratka

Rozširujúca matematika
Rozširujúca chémia
Rozširujúci dejepis
Rozširujúca občianska náuka

Predmet

RZMA
RZHA
RZDA
ROBNA

Rozširujúca CHÉMIA A

Hodinová dotácia

 3 hodiny týždenne

Cieľ predmetu

 zopakovať, precvičiť, prehĺbiť vedomosti
a zručnosti
 systematizácia poznatkov
 rozvoj chemického a logického myslenia
 príprava na maturitnú skúšku z chémie
 študenti III. ročníka a septimy – budúci
maturanti z chémie

Cieľová skupina
Obsah

Hodnotenie
Garant

 všeobecná chémia
 anorganická chémia
 organická chémia (úvod do organickej chémie, uhľovodíky)

 klasifikovaný
Ing. Daniela Bartošová

Predmet

Rozširujúci DEJEPIS A

Hodinová dotácia

 3 hodiny týždenne

Cieľ predmetu

 rozšíriť, prehĺbiť, upevniť a systematizovať
poznatky žiakov získané v dejepise
 dôraz na vývoj hmotnej a duchovnej kultúry
 poznávanie a charakterizovanie významných
udalostí a osobností národných dejín
 analýza historických dokumentov a literatúry
 rozvoj historického myslenia a vedomia
 príprava na maturitnú skúšku z dejepisu
 žiaci 3. ročníka – maturanti z dejepisu

Cieľová skupina
Obsah

Hodnotenie
Garant









pravek
starovek
stredovek
novovek
práca s historickými materiálmi
analýza historických dokumentov
klasifikovaný

Mgr. Iveta Marková

Predmet

Rozširujúca matematika A

Hodinová dotácia

 3 hodiny týždenne

Cieľ predmetu

Hodnotenie

 príprava študentov na maturitnú skúšku
z matematiky v rozsahu cieľových požiadaviek
na maturitnú skúšku z mat.,
 rozvíjať špecifický profil absolventa.
 študenti III. ročníka a septimy (pokračuje v IV.
ročníku a oktáve)
Upevňovanie, prehlbovanie a systematizovanie
učiva prebraného na hodinách matematiky a
dopĺňanie obsahového a výkonového štandardu
o pojmy, vzťahy a zákonitosti, ktoré sú nad
rámec všeobecného profilu absolventa hlavne
v nasledovných tematických celkoch:
 základy matematiky (výrazy, rovnice,
nerovnice)
 funkcie
 planimetria
 klasifikovaný

Garant

Mgr. Monika Hazuchová

Cieľová skupina
Obsah

Predmet

Rozširujúca OBČIANSKA NÁUKA A

Hodinová dotácia

 3 hodiny týždenne

Cieľ predmetu

 prehĺbiť, rozšíriť vedomosti a zručnosti
 systematizácia získaných poznatkov
 príprava študentov na maturitnú skúšku
z občianskej náuky po absolvovaní 3 + 3

Cieľová skupina

 študenti
3.
ročníka
o maturitu z občianskej náuky
 právo
 ekonómia, ekonomika
 sociológia
 rodinná a sexuálna výchova
 psychológia
 politológia
 ľudské práva
 filozofia
 religionistika
 klasifikovaný známkou

Obsah

Hodnotenie
Garant

Mgr. Marcela Hollá

–

záujemcovia

