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MATURITA 2018
30. september 2017

 najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť 
predmety, z ktorých chcú maturovať a zároveň zvoliť 
úroveň náročnosti v cudzom jazyku, prípadne špeciálne 
potreby 

15. október 2017
 najneskorší termín, dokedy môže študent písomne 

oznámiť prípadnú zmenu predmetov, ich úrovne alebo 
špeciálnych potrieb

Časový harmonogram  externej časti
a písomnej formy internej časti

----------------------------

 13. marec 2018 – SLOVENSKÝ   
                           JAZYK  
                           A LITERATÚRA   

 14. marec 2018 – CUDZIE  JAZYKY

 15. marec 2018 – MATEMATIKA



31. marec 2018
 najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy

na návrh predmetovej komisie schváliť  maturitné 
zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej 
časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj 
zoznam povolených učebných pomôcok

10. – 13.  apríl 2018
 náhradný termín externej časti a písomnej formy 

internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených 
na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské 
školské úrady

Obdobie ústnych skúšok:
máj – jún 2018 

Opravný termín externej časti MS a písomnej
formy internej časti MS

september 2018



Externá časť MS – jednotné, štátom zadané testy, ktoré 
píšu všetci v rovnaký čas.   
V  prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou 
náročnosti úrovni B2  Spoločného európskeho  referenčného
rámca rady Európy.

Anglický jazyk

B2 – 120 minútový test (46 úloh 
s výberom  odpovede,
34 úloh s krátkou odpoveďou)
 
C1 - 150 minútový test
(64 úloh s výberom  odpovede,
 26 úloh s krátkou odpoveďou) 
                                               
Skúška pozostáva:

 čítanie s porozumením
 gramatika a lexika 
 počúvanie s porozumením

Nemecký jazyk

B2 – 120 minútový test
(46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh 
s krátkou odpoveďou)
                                          

Skúška pozostáva:
 čítanie s porozumením
 gramatika a lexika 
 počúvanie s porozumením

Ruský jazyk

B2 – 120 minútový test  
(46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh 
s krátkou odpoveďou)
                                          

Skúška pozostáva:



 čítanie s porozumením
 gramatika a lexika 
 počúvanie s porozumením

Francúzsky jazyk

B2 – 120 minútový test   
(46 úloh s výberom odpovede,  34  úloh 
s krátkou odpoveďou)
                                          

Skúška pozostáva:
 čítanie s porozumením
 gramatika a lexika 
 počúvanie s porozumením

Slovenský jazyk
a literatúra

100 minútový test 
(40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh 
s krátkou odpoveďou)
                                

Matematika 150 minútový test   
(20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh 
s výberom odpovede)                        



Písomná forma internej časti MS

Anglický jazyk  B2     60 minút – jedna zadaná
téma

   C1   90 minút - jedna zdaná
téma 

Nemecký jazyk 60 minút – jedna zadaná téma

Francúzsky jazyk 60 minút – jedna zadaná téma

Slovenský jazyk
a literatúry

  150 minút – jedna téma zo
štyroch centrálne zadaných  tém



Ústna forma internej časti MS

Predmet Príprava Odpoveď

Anglický jazyk 20 minút    20 minút

Biológia 20 minút 20 minút
Dejepis 20 minút 20 minút
Ekonomika 20 minút 20 minút
Francúzsky jazyk 20 minút 20 minút
Fyzika 20 minút 20 minút
Geografia 20 minút 20 minút
Chémia 20 minút 20 minút
Informatika 30 minút 20 minút
Matematika 20 minút 20 minút
Občianska výchova 20 minút 20 minút
Nemecký jazyk 20 minút  20 minút

Slovenský jazyk 
a literatúra

20 minút 20 minút

Informatika       30 minú 20 minút


