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Zoznam povinne voliteľných  predmetov pre šk. r. 2020/2021  
   
 
1. Časová dotácia vybraných voliteľných predmetov musí u žiaka všeobecného gymnaziálneho štúdia v triedach III.A, III.B, III.C a III.D 

spĺňať 18 vyučovacích hodín, a to: 4 voliteľné predmety s časovou dotáciou 4 hodiny a 1 voliteľný predmet s časovou dotáciou 2 hodiny 

(v rozpise  4x4hod. + 1x2hod).  

 

2. Časová dotácia vybraných voliteľných predmetov musí u žiaka všeobecného gymnaziálneho štúdia s rozšíreným vyučovaním 

nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom DSD II. stupňa z triedy III.A spĺňať 14 vyučovacích hodín, a to: 3 voliteľné 

predmety s časovou dotáciou 4 hodiny a 1 voliteľný predmet s časovou dotáciou 2 hodiny (v rozpise 3x4hod. + 1x2hod). 

 

III.A – III.D:  4x4hod.+1x2hod.  
(všeobecné gymnaziálne štúdium) 

 

III.A:  3x4hod.+1x2hod.  
(všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom 

DSD II. stupňa)  

 

Ponuka voliteľných predmetov 

             

Číslo Názov 

 Hodinová 

dotácia 
 

predmetu   4 2 Poznámka 

1. Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSL  
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne  s Cvičeniami 

zo slovenského jazyka a literatúry . 

2. Seminár z anglického jazyka SAJ  
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne s Gramatickým 

seminárom z anglického jazyka.  

3. Cvičenia z matematiky CVM   

4. Seminár z matematiky SEM   
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne s Matematikou 

pre maturantov 

5. Seminár z informatiky SEI    

6. Seminár z biológie SEB   

7. Seminár z chémie SEC   

8. Chémia a biológia v príkladoch CBP   

9. Seminár z fyziky SEF    

10. Seminár z dejepisu SED   

11. Seminár z občianskej náuky SON   

12. Seminár z geografie SEG   

13. Seminár zo psychológie SEP   

     

14. Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry  CSL 
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne  so Seminárom 

zo slovenského jazyka a literatúry. 

15. Gramatický seminár z anglického jazyka  GSA 
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne so Seminárom 

z anglického jazyka. 

16. Konverzácia v nemeckom jazyku  KNJ  

17. Matematika pre maturantov  MPM 
Predmet nie je možné si zvoliť súčasne so Seminárom 

z matematiky 

18. Cvičenia z informatiky   CVI  

19. Seminár z programovania  SPR  Predmet sa venuje objektovému programovaniu. 

20. Človek a jeho ochrana   CLO  

21. Príroda v experimentoch   PRE  

22. Vybrané kapitoly z umenia a kultúry  VKU  

 

 


