MATURITA 2018
Žiak gymnázia koná MS zo štyroch predmetov:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo
ostatných predmetov (dotácia za štúdium alebo musí byť aspoň 6h), ďalší voliteľný predmet (nie je podmienený
počtom hodín).

Maturitná skúška má tieto časti:
1. Externá časť (EČ) koná sa zo SJL, cudzích jazykov a matematiky
2. Interná časť - má písomnú a ústnu formu:
a) - písomná forma internej časti (PFIČ) - SJL, cudzie jazyky
b) - ústna forma - pozostáva z ústnej odpovede žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK)
- čas na prípravu je 20 minút (okrem INF - 30 min), čas na odpoveď je 20 min.
Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ a PFIČ MS.
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
EČ
obsahuje 8 ukážok, ku každej je 5 úloh s výberom odpovede, 3 úlohy s krátkou odpoveďou
Trvanie testu je 100 min.
PFIČ Súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje jednu tému, trvanie
je 150 min.
Testy z cudzieho jazyka obsahujú:
EČ
46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou, trvanie je 120 min.
PFIČ 1 zadanie so štruktúrovaným obsahom a určenou žánrovou formou, trvanie 60 min.
Testy z matematiky:
EČ
20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede. Trvanie je 150 min.
Bližšie informácie a špecifikácia testov z EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov sú dostupné na stránke:
www.nucem.sk v časti Maturita/Dokumenty/Maturita 2018
Cieľové požiadavky na maturantov z jednotlivých predmetov schválené MŠ SR sú dostupné na stránke:
www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky
Žiak úspešne vykoná MS:
1. z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ (SJL, ANJ), ak:
a) jeho hodnotenie z ústnej formy IČ nebude horšie ako stupeň 3-dobrý a v PFIČ získa viac ako 25% alebo
v EČ získa viac ako 33% alebo
b) jeho hodnotenie z ústnej formy IČ bude stupeň 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
2. z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ (MAT), ak:
a) jeho hodnotenie z ústnej formy IČ nebude horšie ako stupeň 3-dobrý a v EČ získa viac ako 25% alebo
b) jeho hodnotenie z ústnej formy IČ bude stupeň 4-dostatočný a v EČ získa viac ako 33% z celkového počtu
bodov
3. z predmetu, ktorý nemá EČ ani PFIČ (všetky ostatné predmety), ak:
jeho hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako stupeň 4-dostatočný
4. z dobrovoľného predmetu:
MAT - ak konal len EČ a jeho hodnotenie je viac ako 33% z celkového počtu bodov
- ak konal aj ÚFIČ a jeho hodnotenie z ÚF IČ nebude horšie ako stupeň 3-dobrý a v EČ získa viac ako
25% alebo jeho hodnotenie z ústnej formy IČ bude stupeň 4-dostatočný a v EČ získa viac ako 33%
z celkového počtu bodov.
Ostatné dobrovoľné predmety - ak z ÚFIČ nemá hodnotenie horšie ako dostatočný - 4.

Celkové hodnotenie:
Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná skúšku zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.
Ak žiak z niektorého predmetu (najviac dvoch) neúspešne vykoná MS, po skončení ÚFIČ MS požiada Školskú
maturitnú komisiu o možnosť konať opravnú skúšku, z tých častí alebo foriem MS, ktoré vykonal neúspešne.
Ak žiak vykoná neúspešne MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS
a na vysvedčení sa mu neuvádza.
Opravná skúška:
1. Termín konania opravnej skúšky z ÚFIČ je september, prípadne február nasledujúceho školského roka (2018/2019).
Žiak sa prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2018.
2. Termín konania OS z EČ alebo PFIČ je september nasledujúceho školského roka (2018/2019).
Žiak sa prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2018.
Prípadne marec nasledujúceho školského roka (2018/2019).
Vtedy sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra 2018.
Termíny MS 2018:
Externá forma MS:
slovenský jazyk a literatúra
anglický, nemecký jazyk
matematika
Ústna forma IČ MS:

13. 3. 2018
14. 3. 2018
15. 3. 2018
28. - 30. 5. 2018

