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www.trnava-vuc.sk, www.sosthc.edupage.org 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

informácie o meraniach, národné merania, maturita v anglickom jazyku, špecifikácia testov EČ 

a PFIČ v školskom roku 2021/2022, maturita 2022, cieľové požiadavky B1 a B2 úroveň 

 

Krátka anotácia 

 Vedúci pedagogického klubu privítal účastníkov stretnutia klubu cudzích jazykov a oboznámil ich 

s témou stretnutia Národné merania – maturita, Informácia o meraniach. 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

Téma stretnutia : Národné merania - maturita 

 

1. Špecifikácia testov 

 

Test externej časti maturitnej skúšky (ďalej EČ MS) a zadanie písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky (ďalej PFIČ MS) sú určené všetkým maturantom stredných odborných škôl a 

konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka. Obsahom a 

úrovňou náročnosti zodpovedá maturitný test úrovne B1 komunikačnej úrovni B1 Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky vydaného Radou Európy (ďalej SERR). 

Obsah testu vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušných 

cudzích jazykov pre úroveň B1 z roku 2016 (ŠPÚ, Bratislava 2016), schválených Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 01. 09. 2018 zverejnených na 

stránke Štátneho pedagogického ústavu 

 

2. Testy EČ MS 

Členovia klubu si pripomenuli z akých úloh pozostáva test EČ MS a diskutovali o jednotlivých 

úlohách a ako ich precvičovať na vyučovaní. 

 

Test EČ MS pozostáva z troch častí: 

  počúvanie s porozumením, 

  gramatika a lexika (používanie jazyka), 

  čítanie s porozumením. 

 V teste EČ MS budú použité dva hlavné typy úloh:  

 úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO): 

  úlohy na doplňovanie, 

  úlohy na priraďovanie (čísla 1 – 6 a X alebo písmená A – G), 

  cloze test,  

 - úlohy zamerané na tvorbu slov; 

  úlohy s výberom odpovede (ÚVO):  

 multiple choice (výber zo 4 možností),  

 multiple choice - (výber z 3 možností alebo P/N/X) 

 úlohy na priraďovanie (možnosti A – J), 

 úlohy typu: P/N + odsek 

 

Test EČ MS úrovne B1 bude obsahovať 8 textov 

 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (20 položiek – 30 minút), 

  2 texty v časti Gramatika a lexika, resp. používanie jazyka (20 položiek – 25 minút), 

  3 texty v časti Čítanie s porozumením (20 položiek – 45 minút). 

 

Ďalej sme si podrobne preštudovali charakteristiku testu externej časti maturitnej skúšky, kde sme 

analyzovali Čítanie s porozumením, Počúvanie s porozumením a Gramatiku a lexiku. 

Po externej časti maturitnej skúšky sme sa zamerali na Charakteristiku písomnej formy internej 

maturitnej skúšky. 

 

3. Cieľové požiadavky – úroveň B1 a B2 – porovnanie 

 

Znova sme si prečítali cieľové požiadavky na úroveň B1 a B2. Porovnali a zhodnotili našu prácu na 

hodinách anglického jazyka a našu prácu s danými cieľovými požiadavkami. Pracovali sme so 

stránkou www.statpedu.sk a prechádzali jednotlivými úrovňami.  

http://www.statpedu.sk/


13. Závery a odporúčania: 
 

Na záver členovia klubu diskutovali o dôležitosti oboznámenia študentov so špecifikáciou testov EČ 

a PFIČ B1 a B2. Oboznámiť študentov externou aj internou časťou maturitnej skúšky 

a s jednotlivými časťami Čítanie s porozumením, Počúvanie s porozumením, Gramatika a lexika. 

Dôležité je oboznámiť žiakov s hodnotením externej a aj internej časti maturitnej skúšky. Precvičovať 

cvičenia a úlohy zodpovedajúce jednotlivým cvičeniam z externej časti maturitnej skúšky. 

        

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lucia Chochlíková 

15. Dátum 21.09.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Lucia Chochlíková 

18. Dátum 21.09.2021 

19. Podpis  

 

 

 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Pedagogický klub všeobecnovzdelávacích predmetov – bez 

písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: on-line 

 

Dátum konania stretnutia:  21.september 2021 

 

Trvanie stretnutia:        od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Lucia Chochlíková, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

2. Martin Krupa, Mgr.  SOŠT Hlohovec 

3. Adriana Demešová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

 


