
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 

Anglický jazyk (ANJ)   
 

Maturitná skúška z cudzích jazykov, na našej škole z anglického jazyka sa vykonáva  

na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

Žiak strednej odbornej školy si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať: B1 – základná 

úroveň alebo B2 – vyššia úroveň.  

 

1. externá časť a písomná forma internej časti MS z cudzieho jazyka   

 

Termín: streda 17. 03. 2021  

 

a) EČ MS (test) z cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje 

komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie  

s porozumením a pouţitie gramatiky a lexiky.  

Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou 

na úrovni B1 je 100 minút. 

Čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou 

na úrovni B2 je 120 minút.  

 

b) Po prestávke nasleduje PFIČ MS (slohová práca), ku ktorej je centrálne 

pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej ţánrovej forme.   

Čas na vypracovanie je 60 minút.  

Rozsah slohovej práce z ANJ pre úroveň B1 je 160 – 180 slov (minimálny počet 

slov je 90) a pre úroveň B2 200 – 220 slov (minimálny počet slov je 120).  

Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku PFIČ MS. Počítajú sa všetky slová vrátane 

členov, predloţiek, spojok, čísloviek (vypísaných slovom), anglické mená  

a anglické zemepisné názvy. Ak ţiak napíše viac slov ako je odporúčaný rozsah, 

body sa nestrhávajú. 
 

Na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk v časti Merania Maturita sú zverejnené 

Základné informácie o MATURITE z ANJ a Informácie o maturite pre SOŠ  

a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským.  

 

2. ústna forma internej časti MS z anglického jazyka 

 

Termín: od 24. 05. – 28. 05. 2021 podľa harmonogramu ÚFIČ MS  

 

 Skúška sa vykonáva z anglického jazyka pred predmetovou maturitnou 

komisiou vyžrebovaním jedného z 30 zadaní. 

Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich 

vychádzajú z platných cieľových poţiadaviek na vedomosti maturantov pre 

príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ (pozri 

https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/). 
 

 Príprava na ústnu odpoveď trvá 20 minút a odpoveď pred PMK 20  minút. 

 

 

 

 

 

http://www.nucem.sk/
https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/


Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 

Hodnotenie 

Ţiak úspešne vykoná MS z anglického jazyka (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 viac ako 25 % z celkového počtu bodov  

alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov,  

alebo 

2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný)  
a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov  

a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. 


