
MATURITA 2022 V SOŠD MARTIN  - PRIEKOPA 

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

Termín: 6. jún – 10. jún 2022 

Akademický týždeň: 30. máj – 3. jún 2022 

Povinné maturitné predmety: 

 slovenský jazyk a literatúra 

 anglický jazyk – úroveň B1  

 teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) 

 praktická časť odbornej zložky (PČOZ)  

ÚFIČ zo slovenského jazyka a literatúry:  

 zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú 

 maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek 

na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú 

zverejnené na webovej stránke ŠPÚ 

 každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty 

o prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. 

o druhá úloha obsahuje učivo z literatúry 

 príprava: 20 minút  odpoveď: 20 minút 

 

ÚFIČ z anglického  jazyka : 

 zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú 

 maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek 

na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú 

zverejnené na webovej stránke ŠPÚ 

 každé maturitné zadanie obsahuje tri úlohy a súvisiace východiskové texty. 

o prvá úloha – vizuálny podnet (obrázok…) žiak opíše obrázok a hľadá súvislosti 

o druhá úloha – tematický okruh – zaujať stanovisko k téme, viesť rozhovor k 

téme 

o tretia úloha – situačná úloha – rieši konkrétnu situáciu 

 príprava: 20 minút  odpoveď: 20 minút 

 

Teoretická časť odbornej zložky: 

 25 tém, teoretická, ústna skúška na overenie vedomosti žiaka, prípadne aj vo vzťahu k 

praktickej časti odbornej zložky 

 otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov 



 žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku  

 príprava: 30 minút         odpoveď: 30 minút 

 

 

Kedy úspešne vykonáte maturitnú skúšku, ktorá má EČ a PFIČ: 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ 

MS: 

1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 

25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo 

2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a 

súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %. 

 


