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1 TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2022
EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 15. až 18. marca 2022. Administrácia EČ a PFIČ MS sa
uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových
stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022
 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk 
 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Podrobné informácie
o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté
v dostatočnom časovom predstihu.

2 ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS
V školskom roku 2021/2022 budú administrované:
 testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika,
 centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka - slovenský
jazyka literatúra,
 testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk (úrovne B2 a C1),
 centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk,
(úrovne
B2
a
C1).
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3 CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS
 Slovenský jazyk a literatúra (SJL),
Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

100 minútmin.
40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:

150 minútmin.
1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 Anglický jazyk (AJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

120 minútmin.
46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:

60 minútmin.
1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 Nemecký jazyk (NJC1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

150 minútmin.
64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS:
Formát úloh:



90 minútmin.
1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu
byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

Matematika (MAT)

Trvanie EČ MS:
Formát úloh:

150 minútmin.
20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené
na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na
stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2021/2022.

4 JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS
Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy, súbory tém a zadania
vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testov z cudzích a druhých vyučovacích
jazykov. Testy a zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené:
 pre úrovne B2 a C1 v príslušnom cudzom, resp. druhom vyučovacom jazyku, okrem
všeobecných pokynov, ktoré budú v slovenskom jazyku,

 Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou budú pred začiatkom
hodnotenia odpovedí žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou zverejnené na webových
stránkach vyššie uvedených inštitúcií (iba pre riadny termín MS). Oprava úloh s krátkou
odpoveďou v EČ MS v predmetoch slovenský jazyk a literatúra bude realizovaná
centrálne, odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou nebudú z týchto predmetov
hodnotené na školách.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
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