
MATURITA 2023 
Základné informácie 

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín 
externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) 
v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:  

 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a 
literatúra, 

 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, 
taliansky jazyk, 

 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika, 
 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra. 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 
2023.  

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. 
septembra 2023. 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení 
neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM. 

 
Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/2023 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita 

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS 
 
Slovenský jazyk a literatúra (SJL),  
Trvanie EČ MS:  100 minút 
Formát úloh:  40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS: 150 minút 
Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, 

z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu) 
 
Anglický jazyk (AJB1),  
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
Trvanie EČ MS:  100 minút 
Formát úloh:  36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS: 60 minút 
Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou 

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 
 

 
 
 
 

https://www.minedu.sk/data/att/24153.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/20220701
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
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Anglický jazyk (AJB2), 
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 
 
Trvanie EČ MS:  120 minút 
Formát úloh:  46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou 
Trvanie PFIČ MS: 60 minút 
Formát úloh:  1 úloha s dlhou odpoveďou 
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 
 
Matematika (MAT) 
Trvanie EČ MS:  150 minút 
Formát úloh:  20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede 


