
 

Na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2017-
2018 v sekcii „Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia“ sú zverejnené 
dokumenty „Práca_s_CD_pre_žiakov_so_ZZ“ z jednotlivých cudzích jazykov. CD pre 
EČ MS zo SJSL nezverejňujeme, nakoľko nemáme CD, ktoré bolo modifikované pre 
žiakov so ZZ. Pokyny pre prácu s CD zo SJSL pre žiakov so ZZ sú totožné 
s pokynmi pre cudzie jazyky. Pokyny nahraté na CD k jednotlivým nahrávkam sú 
uvedené nižšie vo vzore skriptu. 

 

VZOR SKRIPTU 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Zapisovanie odpovedí pri počúvaní do odpoveďových hárkov (I. skupina) 
a zapisovanie odpovedí pri počúvaní priamo do testu (II. a III. skupina) 

 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra    Termín: riadny 

 

STOPA 1 

Prvá časť testu – počúvanie 

Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. 

Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. 

Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte 

vyznačovať svoje odpovede. 

Žiaci zaradení do I. skupiny: teraz si pripravte odpoveďový hárok označený 

piktogramom „krížik“. 

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede budete zapisovať podľa inštrukcií 

k jednotlivým úlohám priamo do testu. 

vložiť prestávku (5 sekúnd) 

Prvá nahrávka 

Vypočujte si nahrávku o správnom stravovaní a pitnom režime. 

Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna 

z ponúkaných možností. 

Žiaci zaradení do I. skupiny: svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku 

označenom piktogramom „krížik“.  

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede zaznačte krížikom cez písmeno 

(A), (B), (C) alebo (D) priamo v úlohe v teste. 

Teraz máte čas na prečítanie úloh 01 až 08. Dĺžku času vám oznámi administrátor. 

GONG 

  

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2017-2018
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2017-2018


 

STOPA 2: nahrávka 1 

GONG 

Teraz si vypočujte nahrávku. 

vložiť nahrávku 1 

Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz. 

vložiť nahrávku 1 ešte raz 

Teraz máte čas na dokončenie práce na úlohách 01 až 08. Dĺžku času vám oznámi 

administrátor. 

GONG 

STOPA 3 

GONG 

Žiaci zaradení do I. skupiny: teraz si pripravte odpoveďový hárok označený 

piktogramom „pero“. 

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede budete zapisovať na vyznačené 

miesto v texte. 

vložiť prestávku (5 sekúnd) 

Druhá nahrávka 

Vypočujte si rozhovor redaktorky s hercom Markom Majeským. 

V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce 

slová 09 až16 v správnom gramatickom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo. 
Žiaci zaradení do I. skupiny: svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárka 

označenom piktogramom „pero“.  

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede napíšte na vyznačené miesto 

v texte. 

Teraz máte čas na prečítanie úloh 09 až 16. Dĺžku času vám oznámi administrátor. 

GONG 

STOPA 4 

GONG 

Teraz si vypočujte nahrávku. 

vložiť nahrávku 2 

Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz. 

vložiť nahrávku 2 ešte raz 

Teraz máte čas na dokončenie práce na úlohách 09 až 16. Dĺžku času vám oznámi 

administrátor. 

GONG 

  



 

STOPA 5 

GONG 

Žiaci zaradení do I. skupiny: teraz si pripravte odpoveďový hárok označený 

piktogramom „krížik“. 

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede budete zapisovať podľa inštrukcií 

k jednotlivým úlohám priamo do testu. 

vložiť prestávku (5 sekúnd) 

Tretia nahrávka 

Vypočujte si Petrov list kamarátovi. 

Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 17 až 24, či je pravdivé (A), 

nepravdivé (B), alebo sa v nahrávke nespomína (C).  
Žiaci zaradení do I. skupiny: svoje odpovede vyznačte na odpoveďový hárok 

označený piktogramom „krížik“.  

Žiaci zaradení do II. a III. skupiny: svoje odpovede zaznačte krížikom cez písmeno 

(A), (B) alebo (C) priamo v úlohe v teste. 

Teraz máte čas na prečítanie úloh 17 – 24. Dĺžku času vám oznámi administrátor. 

GONG 

STOPA 6 

GONG 

Teraz si vypočujte nahrávku. 

vložiť nahrávku 3 

Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz. 

vložiť nahrávku 3 ešte raz 

Teraz máte čas na dokončenie práce na úlohách 17 až 24. Dĺžku času vám oznámi 

administrátor. 

GONG 

STOPA 7 

GONG 

Ukončite, prosím, prácu na tejto časti testu. 

Pokračujte, prosím, v práci na ďalších častiach testu. 

ZÁVEREČNÝ GONG 

 

 


