
MANUÁL ÚSPEŠNÉHO MATURANTA Z ANJ



VYSVETLENIE POJMOV A LEGISLATÍVA

Časti maturitnej skúšky:

a/ externá časť (EČ) zložená z testu Use of English (grammar and 
vocabulary), počúvanie a čítanie (listening and reading)

b/ interná časť (IČ) zložená z písomného prejavu a ústnej skúšky 
(writing and speaking)



VYSVETLENIE POJMOV A LEGISLATÍVA

VYHLÁŠKA č. 318/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 
o ukončovaní štúdia na stredných školách: Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z 
predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti 
maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej 
skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti 
maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti 
získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej 
skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa 
viac ako 33% z celkového počtu bodov.



AKO SA PRIPRAVIŤ?

A/ EČ MS: Language in Use Test, Listening, 
Reading

● obsahom a úrovňou náročnosti test zodpovedá komunikačnej úrovni B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti

● obsah gramatiky a lexiky a zároveň aj okruhy tém sú špecifikované v cieľových 
požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov

● v jednotlivých častiach testu sa témy obmieňajú

https://gjgt.sk/files/shares/2021/Cie%C4%BEov%C3%A9 po%C5%BEiadavky na vedomosti a zru%C4%8Dnosti maturantov z ANJ.pdf


AKO SA PRIPRAVIŤ?

A/ EČ MS: Language in Use Test, Listening, Reading

● revise and practise grammar

● revise and practise vocabulary

● practise listening and reading skills

● Online Learning Resources might help you a lot



AKO SA PRIPRAVIŤ?

B/ IČ MS: Writing (PFIČ) and Speaking (ÚFIČ)

● obsahom a úrovňou náročnosti test zodpovedá komunikačnej 
úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazykové znalosti

● témy vychádzajú z tematických okruhov, ktoré sú špecifikované 
v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov



AKO SA PRIPRAVIŤ?

B/ Writing (PFIČ)

● Study Writing General Guidelines and How to Write Manuals for:

✔ letters (personal/ formal)

✔ descriptions (of a place, person/ an event)

✔ essays (opinion/ „for and against“)

✔ a narrative/ story

✔ a review of a book/ film

✔ a newspaper/ magazine article

https://www.gjgt.sk/files/shares/2021/Writing General Guidelines.pptx.pdf


AKO SA PRIPRAVIŤ?

B/ Speaking (ÚFIČ)

● na ústnu skúšku je stanovených 25 tém. Z nich je vytvorených 30 zadaní k ústnej 
maturitnej skúške: na jednom zadaní sú tri úlohy, každá k inej stanovenej 
maturitnej téme

● maturitné témy z ANJ vychádzajú z každodenného života – tzn. že to nie sú témy, 
ktoré sa treba naučiť iba kvôli skúške, ale sú to témy, ktoré sa reálne týkajú 
súčasného života

● ku každej téme je potrebné zvládnuť určité množstvo slovnej zásoby a teórie a 
následne treba prepojiť tieto teoretické znalosti so svojimi názormi a osobnými 
skúsenosťami

● cudzí jazyk je prostriedkom k tomu, aby študent vedel vyjadriť svoje poznatky a 
formulovať svoje názory, analyzovať situáciu, vyjadriť svoje rozhodnutie, opísať 
svoje skúsenosti. Tým študent preukáže svoju zrelosť („maturity“) a všeobecný 
rozhľad



AKO SA PRIPRAVIŤ?

B/ Speaking (ÚFIČ)

● východiskom je zoznam maturitných tém aj s ich 
podtémami



AKO SA PRIPRAVIŤ?

B/ Speaking (ÚFIČ):

● spracovať si každú tému: vytvoriť si prehľad slovnej 
zásoby pre každú tému, spísať kľúčové body, fakty, 
formulovať svoje názory, opísať svoje skúsenosti

● trénovať rozprávanie: tips in How To Speak English 
Fluently might help you

https://www.gjgt.sk/files/shares/2021/How to Speak English Fluently.pdf


TO DO LIST

1. Organise your resources

✔ books

✔ handouts

✔ search engine bookmarks

2. Practise grammar, vocabulary and skills EVERY DAY



TO DO LIST

3. Prepare and study these topics thoroughly

✔ My Hometown (Towns and Places)

✔ My Favourite Book (Reading and Literature)

✔ The Person I Admire (Role-models and Idols)

✔ My Best Friend (Human Relationships)

✔ USA and UK (English-speaking countries)

✔ Canada and Australia (English-speaking countries)

✔ Slovakia (My Home Country)



GET READY!


