
Pokyny pre žiakov 
 
 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (12. marec 2019) má okrem ústnej formy 
internej časti: 
• externú časť – EČ (100 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou 
odpoveďou), 
• písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z 
ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút). Rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4. 
 

Maturitná skúška z cudzích jazykov na úrovni B2 (13. marec 2019) má okrem ústnej formy 
internej časti: 
• externú časť – EČ (120 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou 
odpoveďou), 
• písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáte pod názvom 
„písanie“ – 60 minút). Rozsah práce je 200 – 220 slov. 
 

Maturitná skúška z matematiky (14. marec 2019) má okrem ústnej formy internej časti: 
• externú časť – EČ (150 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou 
odpoveďou). 
 
 

Všeobecné pokyny: 
1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) si nezabudnite priniesť občiansky preukaz pre prípadné 
overenie vašej totožnosti. 
2.  Počas EČ a PFIČ MS bude v každej lavici sedieť iba jeden žiak. V laviciach sedíte v takom 
poradí, aké je uvedené v zozname harmonogramu (na dverách, na nástenke). 
3. Počas maturitnej skúšky musia byť vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich 
nemôžete používať ani na chodbách. 
4. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere (okrem testov EČ MS 
zo  slovenského jazyka a literatúry). Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia úloh budete 
zaznačovať do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa nebudú brať 
do úvahy!!! 
5. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov budete písať priamo do hárkov. To čo napíšete na pomocný 
papier sa nebude brať do úvahy. Rozsah práce pre úroveň B2: 200 – 220 slov vrátane členov, 
predložiek, spojok, čísloviek napísaných slovom, ... 
6. V PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry si budete môcť najprv pripraviť koncept na 
papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text 
konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada, resp. ak nestihnete prepísať koncept do 
dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotiť sa bude zvyšok práce na koncepte, pritom 
však stratíte body za vonkajšiu formu práce. Rozsah práce: 1,5 – 3 strany A4. 
7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem PFIČ MS zo slovenského jazyka 
a literatúry, kde budete mať k dispozícii pomocnú literatúru). Súčasťou testov z matematiky je 
prehľad vzorcov, ktorý môžete používať. Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj 
peračníky), nesmú ležať na laviciach. Budú odložené v taškách, ktoré umiestnite na určené 
miesto v učebni, v ktorej budete testovaní. 
8. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať 
kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom!!! 
9. Počas písania testov EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch 
môžete učebňu opustiť (OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru), ale dôvod 



svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac 
jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie) nebudú žiaci uvoľňovaní. 
Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť, pričom 
dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi testu. 
10. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené 
(okrem PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov 
a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a hárky PFIČ. 
11. Testy EČ MS z cudzieho a vyučovacieho jazyka majú dva rôzne odpoveďové hárky, ktoré sa 
od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom „krížik“ 
budete vyznačovať riešenia úloh s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom 
„pero“ budete písať riešenia všetkých úloh s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch 
OH musíte vyplniť rovnako. 
12. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať 
obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko, resp. slabo píšucim perom (tieto 
nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier. 
13. Odpoveďové hárky sa nesmú ohýbať, krčiť, nesmie sa na ne písať ani kresliť nič okrem 
vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí. 
14. Odpoveďové hárky sú samoprepisovacie, vypisovať treba iba prednú stranu (originál). Je 
potrebné písať tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch zo 
slovenského a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, lebo by došlo k 
prepísaniu vašich odpovedí až na OH druhého typu. Z toho istého dôvodu dávajte tiež pozor, aby 
ste pomocné papiere nekládli na OH. 
15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa pokynov na vypĺňanie OH a podľa pokynov uvedených v 
testoch. 
16. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo. 
17. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto: 
• Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV.A, IV.B,VIII, atď.). 
• Do kolónky test napíšte, resp. doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ, FJ, SJ. 
 Na odpoveďových hárkoch z matematiky je značka testu predtlačená (MAT). Na odpoveďových 
hárkoch z cudzích jazykov je úroveň predtlačená (pre vás len B2). 
• V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený, napr. pre 12. marec 2019 napíšte 12 03. 
• Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod CH, dievčatá pod D. 
• Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z predmetu 
testu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku. 
• Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu. 
18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jedno správne riešenie. Žiak získava 0 bodov aj 
vtedy, keď v OH vyznačí viac ako jednu možnosť (bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj 
správna). 
19. Testovanie z každého predmetu začína presne o 9.30 hod. preto je nástup študentov do 
učební najneskôr o 9.15 hod. !!!  
 
VAROVANIE !!! 
V prípade, že sa  žiak počas MS nevhodne správa (odpisuje, vyrušuje, používa nedovolené 
pomôcky, komunikovanie mobilným telefónom a pod. ) predseda predmetovej komisie, 
predseda skúšobnej komisie, alebo dozerajúci učiteľ má právo žiakovi skúšku prerušiť !!! 
Ak bude žiakovi takto prerušená EČ, alebo PFIČ MS, !!! nemôže ďalej pokračovať ani v EČ ani v 
PFIČ a ani v ÚFIČ v riadnom termíne!!!, a prerušenú EČ, PFIČ a aj celú ÚFIČ MS  vykoná až 
v riadnom termíne budúceho školského roku!!!  
V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie 
nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a 



pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte 
opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne 
nasledujúceho školského roka!!! 


