
MATURITNÁ SKÚŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA pozostáva z dvoch častí, a to z externej 

a internej. platí pre všetky maturitné odbory 

a) Písomná forma maturitnej skúšky 

Externá časť v úrovni B1 je zabezpečená Národným ústavom certifikovaných meraní 

vzdelávania (www.nucem.sk) a zadávaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Táto časť je označovaná ako PFEČ – písomná forma externej časti, čo v praxi znamená test. 

Testuje sa počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba, čítanie s porozumením. 

Koná sa zvyčajne v mesiaci marec v doobedňajších hodinách. 

Druhou časťou je PFIČ – písomná forma internej časti, čo v praxi znamená sloh. Téma slohu 

je jedna a je presne stanovená pre všetky školy na území Slovenskej republiky. Koná sa v ten 

istý deň ako PFEČ, len v poobedňajších hodinách. Počas písania slohu nie je možné používať 

slovníky ani inú literatúru. Je potrebné napísať sloh v stanovenom rozmedzí – do počtu slov 

sa rátajú aj predložky, členy, spojky... 

b) Ústna forma maturitnej skúšky 

Ústna časť maturitnej skúšky sa koná v máji alebo v júni(podľa rozpisu). Dôležitou 

podmienkou na pripustenie žiaka k ústnej forme internej časti je zvládnutie PFEČ a PFIČ. 

Pokiaľ nesplní ani jednu z písomných foriem, nebude pripustený k ústnej maturitnej skúške. 

Pri ústnej forme si žiak vytiahne jednu z 30 zadaní. Na prípravu je stanovených 20 minút 

a ďalších 20 minút potom študent odpovedá. 

 

Zadanie sa skladá z 3 častí: 

1. obrázok, fotografia alebo graf – táto odpoveď by mala trvať 5 minút 

2. tematický okruh – rozprávanie a diskusia na tému vytiahnutej otázky, trvá 10 minút 

3. situačná úloha – študent má vyriešiť úlohu na určitú tému, trvá 5 minút 

 

Zadania sú pripravované na základe 25 tematických okruhov: 

1. Rodina  

2. Kultúra a umenie 

3. Šport  

4. Bývanie 

5. Nakupovanie a služby 

6. Starostlivosť o zdravie 

7. Cestovanie 
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8. Vzdelanie 

9. Zamestnania 

10. Človek a príroda 

11. Veda a technika 

12. Človek a spoločnosť 

13. Mladí a ich svet 

14. Jedlo 

15. Záujmy a voľný čas 

16. Multikultúrna spoločnosť 

17. Mestá a miesta 

18. Móda 

19. Anglicky hovoriace krajiny 

20. Slovensko – môj domov 

21. Ľudské vzťahy 

22. Komunikácia 

23. Masmédiá 

24. Kniha – priateľ človeka 

25. Idoly a celebrity 

Hovorí sa, že maturitou sa študentom  začína skutočný život. Hoci príprava na maturitné 

skúšky pôsobí náročne a možno stresujúco, pre mnohých mladých ľudí je to naozaj prvý krok 

na ceste do dospelosti. 

 Držíme všetkým študentom palce! 


