
MATURITA 2022/2023



ČASTI MS – TERMÍNY

EČ A PFIČ – 14.03.2023

CJ – 15.03.2023

PČOZ – 24.-25.04.2023

ÚFIČ:

SJL, CJ, TČOZ – 05.-09.06.2023 



EČ A PFIČ 

slovenský jazyk a literatúra

EČ

• 100 textov, 

• 8 textov, 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh 

s krátkou odpoveďou

PFIČ MS

• 150 minút

• 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou 

žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a 

vypracuje iba jednu)



Cudzie jazyky
EČ MS

• Úroveň B1 – 100 minút

• Úroveň B2 – 120 minút

Úlohy s výberom odpovede, úlohy s krátkou odpoveďou

PFIČ MS

60 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou

(1 zadanie s určenou žánrovou formou)



Úspešné vykonanie MS zo SJL a CJ

• ÚFIČ nie je horšia ako 3

• PFIČ úspešnosť vyššia ako 25%

alebo

• EČ úspešnosť vyššia ako 33%

• ÚFIČ je 4

• PFIČ úspešnosť vyššia ako 25%

a súčasne

• EČ úspešnosť vyššia ako 33%



Náhradný termín EČ a PFIČ

03.04.2023 – 05.04.2023

Opravný termín EČ a PFIČ

05.09.2023 – 08.09.2023



Dobrovoľná maturitná skúška

• Cudzí jazyk úroveň B1 alebo B2 – len ÚFIČ

• MAT bez úrovne, EČ alebo ÚFIČ alebo aj EČ a 

ÚFIČ – 16.03.2023

• Len z predmetov, ktoré sa študenti učili na 

našej škole počas štúdia



Informácie o opravnej skúške 

EČ, PFIČ a ÚFIČ MS

• ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ MS, na ktoré 

sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne, bez ohľadu na 

výsledky EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.

• Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však 

z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z 

týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov.

• 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 vykonať.

• Ak žiak neprospeje najviac z 2 predmetov na konci školského roku, 

ÚFIČ môže konať až po opravných komisionálnych skúškach.



• Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo 

so sluchovým postihnutím môže z 

predmetu zo skupiny CJ a druhých 

vyučovacích jazykov vykonať len ÚFIČ MS.



Prihláška na MS 

Odovzdať do 30.09.2022 zástupkyni 

riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť.


