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Vyhláška č. 224/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky o strednej škole 
III. ČASŤ 

VŠEOBECNÉ POKYNY NA VYKONÁVANIE ÚSTNEJ FORMY 

INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou 

maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. 

2. Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových 

požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky. 

3. Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z 

viacerých tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky. 

4. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky 

pozostávajúcej z prípravy a odpovede. 

5. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou 

predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej 

formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole. 

6. Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba 

jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole. 

7. Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. 

Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v strednej škole k 

dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. 

Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným 

maturitným zadaním. 

8. Stredná škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom 

predmete maturitnej skúšky. 

9. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 

10. Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo 

nesúhlas s tvrdeniami žiaka a vedie ho k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a 

využíval pri tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú 

skúšku. 

11. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety 

reagovať plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok. 

12. Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky a 

hodnotenie jednotlivých predmetov maturitnej skúšky sú uvedené v katalógu cieľových 

požiadaviek. 
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IV. ČASŤ 

VŠEOBECNÉ POKYNY NA VYKONÁVANIE ODBORNEJ ZLOŽKY 

MATURITNEJ SKÚŠKY 

1. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z 

výkonových štandardov pre teoretické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

zameranie príslušného študijného odboru uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre 

odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal. 

2. Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z 

výkonových štandardov pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

zameranie príslušného študijného odboru uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre 

odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal. 

3. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou 

sa zverejnia sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej 

skúšky v príslušnej škole. 

4. Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas 

alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka a vedie žiaka k tomu, aby svoje názory odôvodňoval 

relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky 

získané počas prípravy na maturitnú skúšku. 

5. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety 

reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok. 

A. TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 

Kritériá hodnotenia 

a) porozumenie téme, 

b) používanie odbornej terminológie, 

c) samostatnosť prejavu, 

d) schopnosť aplikácie, 

e) správnosť a vecnosť odpovede. 

B. PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 

Charakteristika foriem 

B1. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým 

vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v zameraní príslušného študijného odboru. 

Kritériá hodnotenia 

a) pochopenie úlohy, 

b) analýza úlohy, 

c) voľba postupu, 
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d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov, 

e) organizácia práce, 

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 

g) ochrana životného prostredia, 

h) výsledok práce. 

B2. Obhajoba vlastného projektu 

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. 

Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo zamerania 

príslušného študijného odboru a potrieb praxe. 

Kritériá hodnotenia 

a) odborná úroveň projektu, 

b) grafická úroveň projektu, 

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 

d) používanie odbornej terminológie, 

e) využitie odbornej literatúry. 

B3. Realizácia a obhajoba experimentu 

Rozsah a obsah úloh: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický 

materiál. 

Kritériá hodnotenia 

a) odborná úroveň projektu, 

b) grafická úroveň projektu, 

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 

d) používanie odbornej terminológie, 

e) využitie odbornej literatúry. 

B4. Obhajoba úspešnej súťažnej práce 

Predvedenie a obhajoba úspešnej súťažnej práce, ktorá sa umiestnila na prvom až treťom 

mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov 

stredných škôl v Slovenskej republike. 

Kritériá hodnotenia 

a) správna voľba postupu, 

b) využitie zariadení a materiálov, 

c) používanie odbornej terminológie, 

d) samostatnosť prejavu, 

e) schopnosť aplikácie, 

f) možnosť využitia v odbore. 
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SPÔSOB KONANIA EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY A 

PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

Slovenský jazyk a literatúra 

1. Externú časť maturitnej skúšky tvorí centrálne vypracovaný písomný test. Test sa skladá 

len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou. Externá časť maturitnej skúšky 

sa vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým 

dozorom a vyhodnocuje sa externe. 

2. Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené súbory štyroch 

tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu 

tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v 

písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových 

požiadaviek. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vo všetkých stredných školách 

zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na 

základe centrálnych pokynov. 

3. Charakteristika úloh písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

a) obsahová, kompozičná a štylistická analýza a interpretácia umeleckého diela alebo 

vecného textu, jeho argumentácia a hodnotenie, 

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme, 

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania, 

d) štýlová a žánrová transformácia textov. 

Cudzí jazyk – anglický jazyk 

1. Externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka tvorí centrálne vypracovaný písomný 

test. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 alebo B2 referenčného rámca v 

častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test 

obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Externá časť maturitnej 

skúšky sa vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým 

dozorom a vyhodnocuje sa externe. 

3. Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým 

postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. 

4. Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného 

centrálneho zadania v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

sa zadáva vo všetkých stredných školách v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým 

dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. 

7. Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1 

referenčného rámca 

a) písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho, 

b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú, 

c) vyjadriť svoje pocity ako sú ľútosť, radosť, záujem, súcit a podobne, 

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 

e) napísať súkromný list a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 
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f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu. 

 

6. Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2 

referenčného rámca 

a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú, 

b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych 

zážitkoch, 

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, 

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 

e) napísať súkromný list a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, 

g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, 

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie. 

Matematika 

Externú časť maturitnej skúšky tvorí centrálne vypracovaný písomný test. Test sa skladá iba z 

úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou. Externá časť maturitnej skúšky sa 

vo všetkých stredných školách zadáva v rovnakom čase, vykonáva sa pod externým dozorom 

a vyhodnocuje sa externe. 

 

 

 

 

 


