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Správa o činnosti pedagogického klubu

11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová: maturitná skúška ‚ výstupné testy ‚ testovanie 9, komparo

krátka anotácia: aktualizácia pokynov na tvorbu maturitných zadaní a jej vplyv na maturitné zadania

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia;

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. Pokyny na tvorbu maturitných testov
3. Štúdium a analyzovanie aktuálnych mat.otázok z MAT GYMTV
4. Výstupné testy vs. TESTOVANIE 9

1. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny
2. Z oficiálnej stránky MŠ a NÚCEM si jednotliví členovia klubu našli aktuálne informácie k

tvorbe zadaní svojich predmetov. Postupne preehádzali-listovali v zadaniach všetkýeh troch
predmetov — MAT, FYZ ‚ aj INF. Hlavne v MAT spobočne prepočítavali zastúpenie úloh zjed
notlivých celkov podl‘a doporučeného.

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky udávajú nasledovné
zastúpenie jednotlivých Časti stredoškolskej matematiky;

a 10% - 20% zo všetkých ot&ok zo základov matematiky
• 15% -30% zo všetkých otázok u funkcií
• 15% - 30% zo všetkých otázok z planimetrie

10%. 20% zo všetkýcb otázok zo stereometrie
• 10% - 20% zo všetkých otúzok z kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky



V maturitných zadaniach všetkých troch predmetov si aktualizované pokyny podľa:
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3. V matematike ‚ nakoľkoju majú vo svojej aprobácií všetci členovia klubu sa zhodli, že vymenia
— zjednodušia niektoré tretie otázky. Týka sa to hlavne parametrických rovnIc, no tiež úloh
s funkciou kde sa objavuje parameter a tiež konštrukčných úloh kde je jeden údaj nahradený pa
rametrom, od ktorého závisí počet riešení. (vid‘.nasledúce 2 príklady)

Úlohač.3

Načrtnitegnffunkcief:y= 2x+1 pre be -2;O;1J.
x± b

Aiw hodnota parametra b ovplyvňuje graf fůnkcie?
Určte pre každá funkciu de~ničný obor, obor fui±čných hodnót a as‘wn to grafu

Úloha č. 3

Zostrojtelichobežnílc ABCD, akje dané a = AB = Scm,AB II CD f = BD = 6cm,
c CD =3cmv=p.

a) Zostrojte lichobežník ABCD pre v = 4cm .

(Urobte náčrt, rozbor, postup konštrukcie)
b) Diskutujte o počte riešení vzhľadom na parameter p.

4. Kolegyňa Mgr. Čižmárová, autorka výstupného testu z MAT pre žiakov predmetu maturitná ma
tematika 3 ročník zverejnila svoj test z uplynulého šk. roka a tiež jeho analýzu. Poukázalo sana
najčastejšie chyby žiakov. Nakol‘ko test bol inšpirovaný úlohami aj z EČ MS, členovia klubu
prešli niekol‘ko testov od roku 2015 a poznačili si úlohy vhodné na prepočítanie s aktuálnymi
štvrtákmi ktoré im můžu robiť problémy.

RNDr.Lešová doniesla zadania testov TESTOVANIE 9 zo školského roka 202 1/2022 a nakol‘ko
v aktuálnom šk.roka rovnaké testovanie čaká študentov KVARTY ‚ členovia klubu analyzovali
test a urobili výber úloh, vhodné na prepočítanie ‚ popripade na zaradenie do pripravy na T9
2023.

13. Závery a odporúěania:



14. Vypracoval (meno, priczvisko) RNDr. Miriam Lešová

15. Dátum 12. 12. 2022
16. Podpis tlw2ttrrt‘

17. Schválil (meno, priezvisko) ‘Mgr. Dušana Čižmárová

18. Dátum 12. 12. 2022
19. Podpis /~ )ď~—

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na d‘alšie stretnutie:

Pripravili svoje postrehy, skúsenosti a informácie ku hospitačnej činnosti ‚ ktorá bude témou pr
vého januárového stretnutia

I GYMNÁZIUM I
Komenského 32 I
075W Trebiš(~J



Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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Prioritná os Vzdelávanie
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Názov projektu Rozvíjanie matematickej, fmančnej, čitatel‘skej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kl‘účových
kompetencií a získavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.

Kód projektu 1TMS2014+ 31201 1U093

Názov pedagogického klubu 5.6.5. Matematika a práca s informáciami

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 12. 12. 2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1. Mgr. Dušana Čižmárová 4 ‚~ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

2. Mgr. Róbert Janok Á Gymnázium, Komenského 32, Trebišovr
3. RNDr.Miriam Lešová 7 Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

ĺX)LÁc~‘J
RNDr. Miroslav Telepovsk~ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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