
MS 2022

POUČENIE ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA O PRIEBEHU EXTERNEJ A 

PÍSOMNEJ FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY



Maturitné skúšky sa skladajú z častí

• Externej formy (EČ) a písomnej formy (PFIČ)

• Internej časti - Ústnej formy (ÚF)



Externá a písomná forma MS prebehne

V riadnom termíne
• 15. marca 2022 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a 

slovenská literatúra,

• 16. marca 2022 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 

francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,

• 17. marca 2022 (štvrtok) – v predmete matematika,

V náhradnom termíne
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v termíne 05. – 08. apríla 2022. 

Opravný termín 
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky pre školský 2017/2018 sa uskutoční v termíne 03. – 08. septembra 2022.



Ústna forma MS

Ústna forma maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022 

na našej škole prebehne v termíne od 23.05.-27.05.2022



CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba 

jednu)



Anglický jazyk (AJ B2)

Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút 

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)



Anglický jazyk (AJ C1)

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 90 minút 

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)



Matematika (MAT)

Trvanie EČ MS: 150 minút 

Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede



E-MS 22
maturitná skúška - elektronicky 

• žiaci môžu vykonať EČ MS aj elektronicky

• táto možnosť bude ponúknutá 15+1 žiakom všetkých 

maturitných tried za predpokladu, že majú zvolený ak 

maturitný predmet MATEMATIKA

• vo februári  pre vybraných žiakov je naplánovaná 

generálna e-maturita



Pomôcky

Vyučujúci SJL, AJ, MAT  Vás poučia , 

• aký typ písacích potrieb môžete použiť na písomkách, 

teda typ pera, ktoré sa nedá zmizíkovať, ktoré pretlačí 

papier, a je nutné mať náhradné pero, 

• aký typ kalkulačky môžete použiť na matematike,

• poučia Vás, ako vyplňovať tlačivá s výsledkami riešení 

jednotlivých úloh



Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS 
Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 

318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v 

predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce 

informácie: 

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, 

môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, 

môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy 

skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). 

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto 

predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať

(školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.



4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. 

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri

nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský 

zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok 

nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne 

vykonal MS v riadnom termíne roku 2018, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2018 alebo v marci 

2019). 

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku 

konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak 

chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). 

Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3. 

6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ 

MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v 

danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS, ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín. 

7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, 

absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných 

predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky. 



Upozornenie!
O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak,

ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia,

v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri

nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ

MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS

a/alebo PFIČ MS



Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho 

hodnotenie z ÚFIČ MS 
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z 

celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, 

alebo 

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového 

počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak 

jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z 

celkového počtu bodov alebo 

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu 

bodov.



INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS

Najneskôr desať dní pred začiatkom ÚFIČ MS budú do škôl doručené 

výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich 

mohla škola v zmysle školského zákona informovať svojich žiakov.



PRIHLASOVANIE NA MS
• prihlasovanie bude spustené od 08.09.- 30.09.2022 cez EDUPAGE

• vyklikáte si štyri predmety a to v poradí

1. SJL

2. CJ/ANJ,FRJ,NEJ,RUJ úroveň B2/ C1
- žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích

a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS ale môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s

porozumením pri prihlasovaní na MS,

- žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto CJ zvoliť jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka,

(test EČ MS z CJ pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením)

3. predmety, ktorých dotácia je viac ako 6 VH, nie druhý CJ

4. CJ s úrovňou (B1,B2) len ústnu formu MS, a ostatné predmety...



Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá
1. slovenský jazyk a literatúra

2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (ANJ, resp. NEJ, resp. FRJ)

3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných

alebo ostatných predmetov(BIO, FYZ, CHE, INF*, MAT, DEJ, GEG*, OBN*)

1. ďalší voliteľný predmet** (BIO, FYZ, CHE, INF, MAT, DEJ, GEG, OBN, DEU, EKN,

PSY, CJ)

5. dobrovoľný predmet (najviac dva predmety), ale môže si vybrať len jej časť(externú alebo internú)

* Ak v tomto predmete mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu 

týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

** Splnenie 6-hodinovej dotácie sa nevyžaduje.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných

vyučovacích predmetov, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.



Zdravotne znevýhodnení žiaci

(ZZ)

Pri prihlasovaní na MS musia predložiť 

žiadosť s úpravu podmienok MS, 

v ktorej vyšpecifikuje presne formy MS
• SJL predĺžený čas na písomnej forme EČ, PFIČ, ÚF ( môže byť len jedna z možností, 

alebo žiadna)

• ANJ bez EČ, PFIČ, alebo predĺženie času na EČ, PFIČ alebo bez predĺženého času 

na ÚF, alebo predĺžený čas na ÚF MS)

• tretí a štvrtý predmet je bez písomnej formy, len predĺženie času na ÚF MS 



MATURITA Z DOBROVOĽNÉHO PREDMETU

• žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu

alebo najviac dvoch predmetov, ktoré si zvolí. môže si vybrať, či absolvuje

celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú),

• výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne triednemu učiteľovi do

30. septembra,

• ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto

skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na

vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.



DÔLEŽITÉ ODKAZY PRE MATURANTOV

• LINK NA MS 22 – NÚCEM

HTTPS://WWW.NUCEM.SK/SK/MERANIA/NARODNE-MERANIA/MATURITA/ROKY

NÁJDETE NA STRÁNKE NUCEM MATURITA

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

