
 

POKYNY K VYPLNENIU PRIHLÁŠKY  

(nezáväzná, provizórna  voľba predmetov ) 

do diplomového programu International Baccalaureate 

na  SGČ v školskom roku 2023/24 

 

Name: ___________________________________  

                                  

 vyberte a označte jeden predmet v každej zo skupín 1 – 5 

 podľa ponuky označ úroveň predmetu (HL, SL) 

 HL = vyššia úroveň, 5 hod. týždenne/ matematika -7 h/ týž. 

 SL = štandardná úroveň, 3 hod. týždenne. Matematika -5 h/týž. 

  anglický jazyk je pracovným jazykom v IBDP, a preto ho považujeme za povinný; preto študenti, 

ktorí si v skupine 1, zvolia slovenský jazyk, v skupine 2 si musia povinne vybrať anglický jazyk HL  

 v skupine 6 vyberte a označte 1 predmet a úroveň. 

 výber musí obsahovať 3 HL predmety a 3 SL predmety, alebo 4 HL a 2 SL; výber musí obsahovať 
matematiku 

 

ZOZNAM PONÚKANÝCH PREDMETOV 

SKUPINA 1 - materinský 

jazyk – Language A 

SL HL 

Slovenský jazyk      

Anglický jazyk1     

   
The student’s mother tongue or strongest 

language 

(Externally-Taught Language)* 

SL  

*In case you are  interested, you have to contact DP Coordinator,  Svetlana Veselová 

SKUPINA 2 - cudzí jazyk – 

Language B 

  

Anglický jazyk B                         HL (B2/C1) 

   

Nemecký jazyk B (ako 

voliteľný, 6.skupina) 

SL (B1)  

   

Jazyk, ktorý sa chceš učiť ako začiatočník alebo pokračovať (6.skupina) 

 Ab initio (začiatočník)   SL (pokročilý) 

   

                                                             
1 pre cudzincov, ktorí neovládajú slovenský jazyk a pre študentov, ktorí majú dvojité občianstvo a pre študentov, 

ktorí dlhší čas študovali na zahraničných školách s vyučovacím jazykom anglickým 



SKUPINA 3 - vedy o človeku a 

spoločnosti (Individuals and societies) 

SL HL 

1. História    

2. Geografia     

3. Ekonómia    

4. Psychológia    

5. Environmentálne štúdiá a spoločnosť   

6. Globálna politika   

 

SKUPINA 4 - experimentálne vedy 

 ( Sciences)  

SL HL 

1. Fyzika   

2. Chémia    

3. Biológia    

4. Informatika    

5. Environmentálne štúdiá a spoločnosť   

 

SKUPINA 5 - matematika                    SL HL 

Matematika    

 

SKUPINA 6 - voliteľný predmet                    SL HL 

Ďalší predmet zo skupín 2, 3, 4 

(uveďte ktorý a na akej úrovni) 

  

?????   

 Okrem týchto predmetov každý študent ešte absolvuje nasledujúce predmety a aktivity: 

 Extended Essay – v priebehu štúdia si študent vyberie niektorý z vyššie uvedených predmetov, v ktorom napíše prácu v 
rozsahu 4000 slov.  

 Teória poznania (Theory of Knowledge) – predmet o tom, odkiaľ vieme veci, ktoré vieme, a čo všetko môžeme vedieť a s 
akou spoľahlivosťou.  

 Creativity-Action-Service (CAS) – CAS Handbook je na webovej stránke  školy v rubrike IB DP 

Konečný výsledok  

Predmety Úrovne 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 



Voľba predmetov 

Štúdium v IB DP je vhodné pre zodpovedných, všestranných študentov, ktorí zvládali doterajšie 

štúdium bez väčšej námahy, sú aktívni aj mimo školy a hľadajú väčší priestor pre vlastný názor 

a prejav, väčšie zastúpenie experimentálnej práce, dorozumievanie sa v cudzom jazyku, 

plnohodnotný  mimoškolský život. 

 Tento typ štúdia sa odporúča  študentom, ktorých štúdium naozaj baví. Tým, že je tu menej 

predmetov (6), môžu sa viac špecializovať. Musia mať relevantný záujem o dané predmety. 

Ten program je určite náročnejší, aj keď počet predmetov je nižší, obsah sa preberá viac do 

hĺbky. Zároveň by mali mať tendenciu ísť študovať do zahraničia nakoľko študujú v angličtine. 

Študenti si zostavujú svoj vlastný program štúdia. Vyberajú si po jednom predmete zo šiestich 

skupín. Zo šiestich vybraných predmetov potom aj maturujú. Predmety sa dajú  študovať na 

úrovni HL (high level), teda vo vyššej úrovni alebo SL (standard level), teda nižšej úrovni. Tri 

z týchto predmetov sú na vyššej úrovni (HL-high level) a ďalšie tri na štandardnej (SL- standard 

level).  Je prípustná kombinácia: 4 HL a 2 SL. 

1) Materinský jazyk ( Language A) 

2) Cudzí jazyk (Language B): anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky 

jazyk, ruský jazyk 

3) Humanitné vedy (Individuals and societies): história, ekonómia, geografia, psychológia 

Environmentálne štúdiá a spoločnosť, Globálna politika 

4) Experimentálne vedy (Sciences): fyzika, biológia, chémia, informatika,  

Environmentálne štúdiá a spoločnosť 

5) Matematika  (aplikovaná)  

6) Voliteľné predmety: ďalší predmet zo skupín 2 – 4 

Poznámky, otázky, nejasnosti: 

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................................................... 


