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Legislatíva

• 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, vyhláška č. 318/2008 

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

a  vyhláška č. 224/2022 Z.z. o 

strednej škole.



Časti maturitnej skúšky

• Externá časť - EČ MS

písomná forma - PF

• Interná časť

(IČ )                  ústna forma – ÚF

• Praktická časť  - PČ



Externá časť

• Test zo slovenského jazyka a literatúry – čas 
100 minút – 40 úloh s výberom odpovede, 24 
úloh s krátkou odpoveďou.

• Test z cudzieho jazyka – úroveň B1 alebo B2 
(vyššia úroveň). 

• B1 – čas 100 minút – 36 úloh s výberom 
odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou.

• B2 – čas 120 minút – 46 úloh s výberom 
odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou.



Interná časť

• Písomná časť – zo slovenského jazyka a   

literatúry – centrálne zadané 

štyri témy – čas 150 minút –

žiak si volí jednu tému

- z cudzieho jazyka – centrálne 

vypracované zadanie ANJ, NEJ,

RUJ – čas 60 minút



Ústna forma IČ MS

• Slovenský jazyk a literatúra

• Cudzí jazyk  - ANJ, NEJ, RUJ

• Teoretická časť odbornej zložky – TČ OZ



Termíny MS

• Riadny termín EČ a PFIČ MS:

➢14. marec 2023 - slovenský jazyk a literatúra

➢15. marec 2023 – cudzí jazyk ANJ, NEJ, RUJ

• Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 
03. až 05. apríla 2023.

• Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 

05. až 08. septembra 2023.



• Praktická časť odbornej zložky – PČ OZ MS 
24.4. – 26.apríl 2023. 

• Ústna forma internej častí – ÚFIČ MS 

22. až 26. máj 2023.



Hodnotenie 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,

b. je stupeň prospechu 4(dostatočný) a v PFIČ získa 
viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne 
v EČ získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.



Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS

• ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS, na 
ktoré sa žiak prihlásil, môže vykonať v RT MS bez 
ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto 
predmetov.

• Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada 
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu, ale iba v 
prípade, že má ukončenú celú maturitnú skúšku, t.j. 
absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a 
všetky jej časti.

• Žiadosť podáva do 30.júna(v žiadosti špecifikuje, ktorú 
časť alebo jej formu MS chce opravovať).

• Opravný termín MS je v septembri nasledujúceho 
školského roka.


	Snímka 1: Maturita
	Snímka 2: Legislatíva
	Snímka 3: Časti maturitnej skúšky
	Snímka 4: Externá časť
	Snímka 5: Interná časť
	Snímka 6: Ústna forma IČ MS
	Snímka 7: Termíny MS
	Snímka 8
	Snímka 9: Hodnotenie MS
	Snímka 10: Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS 

