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MATURITA 2023 

 

Milí maturanti, 

pred niekoľkým týždňami ste prebrali zelené stužky, v ktorých sa ukrýva nádej a viera každého 

maturanta  a už je tu čas, kedy sa schyľuje ku zahájeniu vašej veľkej životnej skúšky, k MATURITE. 

Dokumenty, ktoré budeme zverejňovať si treba vždy dôkladne prečítať. V prípade otázok sa 

obráťte na svojich triednych učiteľov, alebo vyučujúcich, ktorí Vás pripravujú na predmety, z ktorých 

budete robiť skúšky. Informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke školy, na 

nástenkách na 2. poschodí (pri jazykovej učebni) a aj prostredníctvom EduPage. 

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS 

zabezpečuje NÚCEM. 

 

Maturitná skúška (MS) - sa skladá z niekoľkých časti: 

 

Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS):  

Tvorí ju test, ktorý zadáva a vyhodnocuje NÚCEM. Robí sa v rovnakom čase na celom území SR. Dozor 

pri vykonávaní EČ a hodnotení odpovedí vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je 

zamestnanec našej školy - predseda maturitnej skúšky. V triede pomáha s administráciou 

ADMINISTRÁTOR - náš zamestnanec, ktorý nevyučuje vo vašej triede predmet, z ktorého píšete 

EČ MS. EČ MS sa robí zo  SLJ  a cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ) 

Termín:   14.3.2023- slovenský jazyk 

15.3.2023- cudzie jazyky      

 

EČ MS - zo slovenského jazyka (14.3.2023)  

Trvá 100 minút. V testoch sú použité dva typy úloh:  

• 40 úloh  s výberom odpovede,  

• 24 úloh s krátkou odpoveďou. 

 

Potom je krátka prestávka a po nej pokračuje interná časť maturitnej skúšky (IČ MS) 
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PFIČ MS - zo slovenského jazyka (14.3.2023)  

Trvá 150 minút. Spočíva vo výbere 1 spomedzi štyroch tém (žánrov) zadaných na základe cieľových 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy (rozsah 1,5 až 3 strany (sloh). 

 

EČ MS - cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2 (15.3.2023) 

Trvá 100 minút. Test EČ MS pozostáva z troch častí:  

• počúvanie s porozumením,  

• gramatika a lexika (používanie jazyka), 

• čítanie s porozumením. 

V teste EČ MS budú použité dva hlavné typy úloh:  

• úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO):  

- úlohy na doplňovanie, 

- úlohy na priraďovanie (čísla 1 – 6 a X alebo písmená A – G), 

- cloze test,  úlohy zamerané na tvorbu slov;  

• úlohy s výberom odpovede (ÚVO):  

- multiple choice (výber zo 4 možností), 

- multiple choice (výber z 3 možností alebo P/N/X), 

- úlohy na priraďovanie (možnosti A – J),  

- úlohy typu: P/N + odsek. 

 

Po krátkej prestávke (60 minút) sa pokračuje s PFIČ MS z cudzieho jazyka. Tvorí ju jedna 

úloha, tematicky zadaná na základe cieľových požiadaviek daného cudzieho jazyka (sloh 160 – 180 

slov (minimálny počet slov: 90)). 

  Na priebeh maturitných skúšok vo všetkých komisiách (predmetoch) dohliadajú:  

Predseda predmetovej maturitnej komisie (PMK) a predseda školskej maturitnej komisie 

(ŠMK), ktorí nie sú zamestnancami školy, v ktorej MS prebieha. Pod dozorom sa rozumie najmä 

kontrola činnosti administrátorov a školského koordinátora a zabezpečenie regulárneho priebehu 

MS. 

Školský koordinátor je Ing. Zlatica Martančíková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie. Je to pedagogický zamestnanec školy, v ktorej prebieha maturitná skúška. Jeho úlohou je 

zabezpečiť plynulý priebeh MS v škole a komunikácia s Národným ústavom certifikovaných meraní 
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vzdelávania (NÚCEM), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a odborom školstva 

okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). 

Administrátor je pedagogickým zamestnancom školy, v ktorej prebieha MS. Nesmie mať 

aprobáciu na vyučovanie predmetu, z ktorého bude zadávať (administrovať) test externej časti (EČ) a 

písomnú formu internej časti (PFIČ MS), a nemal by byť triednym učiteľom žiakov, ktorým 

administruje test. Je prítomný v učebni počas celého priebehu administrácie testu z daného 

predmetu, zabezpečuje nerušený priebeh skúšky v učebni a zamedzuje nedovolenému a rušivému 

správaniu žiakov počas skúšky. 

Hodnotiteľ a pomocní hodnotitelia - ich úlohou je hodnotiť odpovede žiakov. 

 

Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS)  

Môže sa konať:  

• ústnou formou,  

• praktickou formou,  

• predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,  

• obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu 

• úspešnej súťažnej práce, 

• realizáciou a obhajobou experimentu,  

• kombináciou týchto foriem. 

 

Predmety maturitnej skúšky: 

• slovenský jazyk a literatúra,  

• povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, 

• teoretická časť odbornej zložky,  

• praktická časť odbornej zložky 

 

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ MS): 

Termín 11. - 12. máj 2023 

 

Akademický týždeň (príprava na MS):  

Termín: 15. - 19. máj 2023 
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ÚF IČ MS (ústna forma internej časti maturitnej skúšky ): 

Termín: 22. - 26. máj 2023 

 

Konkrétny rozpis žiakov na  dni, bude zverejnený neskôr. 

 

Prajeme Vám plno chuti do učenia, elánu, vytrvalosti a nech sa vaše sny vyplnia. 
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