
MATURITA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/ 2021 
 

Externá časť maturitnej skúšky 

 

Riadny termín EČMS a PF IČMS zo SJL v školskom roku 2020/2021 je 16. marec 2021.  

 

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný test obsahujúci osem ukážok. 

Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede a tri úlohy s krátkou odpoveďou. 

Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS – slohová 

úloha. K nej je pripravený súbor štyroch tém, z ktorých  si žiak vyberie jednu a k nej určenú 

žánrovú formu.  

 

Trvanie EČ MS: 100 minút 

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

Trvanie PFIČ MS: 150 minút 

Rozsah: 1,5 – 3 strany 

Slohové útvary na PFIČ, z ktorých budú vybrané 4: 

 úvaha 

 rozprávanie 

 výklad 

 charakteristika osoby 

 beletrizovaný životopis 

 diskusný príspevok 

 slávnostný prejav 

 umelecký opis 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

 

Termín určí jednotlivým stredným školám Odbor školstva OU v Nitre. Bude to medzi 17. 

májom a 4. júnom 2021. 

 

Na ÚFIČ MS si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania 

pripravuje predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry. Zadania vychádzajú zo ŠkVP 

a z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu. 

Maturitné zadania sa nezverejňujú. 

 

Zadania sa skladajú z dvoch úloh: 

1. Úloha č. 1 je z jazykovej alebo slohovej zložky predmetu. Vychádza zo znalostí 

teoretického systému slovenského jazyka, ktoré potom žiak uplatní pri riešení praktických 

úloh.  

2. Úloha č. 2 je zameraná na analyzovanie, interpretovanie a estetické hodnotenie 

umeleckého textu, pričom žiak uplatní vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie. 

Úlohou je zaradiť autora a dielo do obdobia, smeru, definovať základné znaky smeru, 

aplikácia na texte. 

 

Pri ústnej odpovedi žiak prezentuje svoje vedomosti, zručnosti, schopnosť argumentovať  

a hodnotiť text, uplatňuje sa forma dialógu s členmi maturitnej komisie. 

 

Príprava: 20 minút. 



Odpoveď: 20 minút. 

Študenti so zdravotným znevýhodnením majú čas upravený podľa odporučení špeciálneho 

pedagóga a schvaľuje ho riaditeľ školy. 

 

Hodnotenie ústnej skúšky:  

1. Práca s textom a praktické zvládnutie úlohy.  

2. Rozsah teoretických vedomostí. 

3. Pohotovosť pri odpovedi. 

4. Prejav. 

5. Štylizácia odpovede. 

6. Správne využitie jazykových prostriedkov. 

 

Každá úloha je hodnotená stupňom 1 až 5. 

Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1. 

 

Klasifikácia a hodnotenie MS 

 

Každá časť MS sa hodnotí osobitne. EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu 

správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent 

všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený 

žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí známkou. Na 

maturitnom vysvedčení sú hodnotenia z každej zložky skúšky, spoločná výsledná známka sa 

neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. 

Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ 

MS (pred odchodom na „akademický týždeň“).  

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. 

Žiak úspešne vykoná MS, ak 

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 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) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 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. 

 

 

Podrobnejšie informácie o maturitnej skúške sú dostupné na: 

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