
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

Externá časť 
MS 

Interná časť MS 

 Písomná forma Ústna forma 

100 minút 150 minút 20 minút 
 

 
 
 

 

Matematika 
 

Externá časť 
MS 

Interná časť MS 

 Písomná forma Ústna forma 

150 minút nemá 20 minút 
 

 
 
 
 
 
 



 

Cudzie jazyky   B2 
Externá časť 

MS 
Interná časť MS 

 Písomná forma Ústna forma 

120 minút 60 minút 20 minút 
 

 

 
 

Cudzie jazyky   C1 

Externá časť 
MS 

Interná časť MS 

 Písomná forma Ústna forma 

150 minút 90 minút 20 minút 
 

 



 

Cudzie jazyky 
 

Externá časť Písomná časť 
 
 pozostáva z centrálne 

vypracovanej písomnej 
skúšky – testu, 

 vo všetkých školách 
zadaná v rovnakom čase, 

 konaná pod externým 
dozorom, 

 externe vyhodnotená 
 

 
 centrálne zadaná téma v 

určenej žánrovej forme, 
 zadaná vo všetkých 

školách v rovnakom čase, 
 koná sa pod externým 

dozorom, 
 vyhodnocuje sa interne na 

základe centrálnych 
pokynov 

 
 

 
Test overuje komunikačné 
kompetencie na úrovni B1,B2 
a C1 Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre cudzie 
jazyky. 
 

 

 
ČASTI: 
 počúvanie s porozumením, 
 čítanie s porozumením, 
 použitie gramatiky, 
 lexika. 

 
 

 



 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

 
Externá časť 

 
Písomná časť 

 
 centrálne vypracovaná 

písomná skúška, 
 zadaná v rovnakom 

čase, 
 konaná pod externým 

dozorom, 
 externe vyhodnotená 

 
 centrálne pripravené 

súbory 4 tém alebo 
východiskové texty 
a určené žánrové formy, 

 žiak si vyberie  
a vypracuje iba jednu 
tému, 

  vyhodnocuje sa interne na 
základe centrálnych 
pokynov. 

 
    
   Test  úlohy s výberom   
   odpovede a úlohy s krátkou   
   odpoveďou. 
 

Žiak má preukázať: 
 komplexnosť ovládania 

spisovného jazyky, 
 mieru tvorivosti 

v písomnom prejave, 
 celkovú vzdelanosť 

a kultúrnosť v miere 
vychádzajúcej z cieľových 
požiadaviek 

 

 



 
Predmety maturitnej skúšky pre 

gymnáziá 
Študijný odbor 79 02J gymnázium 
 
Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria vo 
všeobecnosti 4 predmety, ktorými sú: 

 
1. SLOVENSKÝ  JAZYK A  
  LITERATÚRA 

 
2. CUDZÍ JAZYK 
 
3. VOLITEĽNÝ PREDMET zo  

       skupiny  
    prírodovedných alebo  

       spoločenskovedných alebo  
       ostatných predmetov 

 
4. ĎALŠÍ  VOLITEĽNÝ PREDMET 
 



 

 
Predmety maturitnej skúšky pre 

gymnáziá 
Študijný odbor 79 02J 74 gymnázium 

bilingválne štúdium    
 
 

1. SLOVENSKÝ  JAZYK A  
  LITERATÚRA 

 
2. DRUHÝ  VYUČOVACÍ  JAZYK 
 
3. VOLITEĽNÝ PREDMET zo  

       skupiny  
    prírodovedných alebo  

       spoločenskovedných alebo  
       ostatných predmetov 

 
4.DALŠÍ  VOLITEĽNÝ PREDMET 
 

 


