
Ako sa 
pripraviť na  

MS z ANJ



Vysvetlenie pojmov
EČ MS je externá časť maturitnej skúšky zložená z:

● Use of English (gramatika a slovná zásoba) - tri cvičenia
● počúvanie - tri cvičenia
● čítanie - tri cvičenia

IČ MS je interná časť maturitnej skúšky a má dve časti:

● písomnú (PFIČ), tzn. písomný prejav
● ústnu (ÚFIČ), tzn. ústny prejav

EČ časť je hodnotená externe, IČ je hodnotená interne 
(vyučujúcimi ANJ na škole).



Hodnotenie
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

1. a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % 
alebo

2. v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný

1. a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % 
a zároveň 

2. v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.



Ako sa pripraviť na cvičenia Use of English

Učebnica Focus 4 (2nd edition)

● zhrnutie a precvičenie gramatiky úrovne B1: Focus 3 Grammar 
Review (WB str. 159)

● zhrnutie a precvičenie gramatiky úrovne B2: Focus 4 Grammar 
(SB str. 148 + WB str. 171)

● slovná zásoba: Vocabulary Bank (WB str. 148) a Word Store (SB)
● cvičenia Use of English nájdete v prac. zošite na konci každého 

celku a vo Word Store (vždy na ľavej strane každého celku)



Online Resources

● Test English
● Learning English
● Grammar Tests
● Vocabulary Training
● Núcem (maturitné testy z 

predchádzajúcich rokov)

https://test-english.com/grammar-points/b2/
https://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm
https://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html
https://www.learnenglishfeelgood.com/vocabulary/index.html
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022


Ako sa pripraviť na cvičenia Listening a Reading 
● čo najviac počúvať a čítať v angličtine, “ponoriť” sa do angličtiny a zvyknúť si na ňu
● v deň testov  si hneď ráno vypočuť napr. správy v angličtine, aby ste boli pripravení a 

nepočuli angličtinu prvýkrát v ten deň až priamo na teste.
● počúvanie a čítanie sú zručnosti a tie treba trénovať - môžete využiť online zdroje:

British Council Magazine

B2 Reading Tests

British Council Listening

B2 Listening Tests

Listen a Minute

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine-zone
https://www.examenglish.com/B2/B2_reading.htm
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening
https://www.examenglish.com/B2/B2_listening.htm
https://www.listenaminute.com/


Ako sa pripraviť na písomný prejav
● zopakovať si všeobecné zásady písania v angličtine 

Writing General Guidelines

● zopakovať si písanie jednotlivých útvarov, naštudovať si ukážky

Writing Manuals + lekcie č. 8 v každom unite v učebnici Focus 4

● zopakovať si použitie spájacích výrazov

Linking Expressions

● pozrieť si svoje opravené slohy, ktoré ste písali v škole
● veľa čítať v angličtine pretože “The more you read, the easier it is 

for you to write.”

https://docs.google.com/presentation/d/1DMnPVW8wF_Vl2u27Ccla5CAICBkk-H2g/edit?usp=sharing&ouid=115248788659131549593&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1SNWLJE-wXKTljnRKyUz7xrwyzbIXVjgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LQ7qCy1orLmBApOJu4nVwogJR9y9bGh/view?usp=sharing




Ako sa pripraviť na ústny prejav
● zaviesť do svojej každodennej rutiny niektoré z týchto tipov na 

rozvoj ústneho prejavu

How to Speak English Fluently

How to Improve Speaking

● spracovať si 25 maturitných tém: každá obsahuje požadovanú 
slovnú zásobu a teoretickú časť, ku ktorej pridáva maturant svoje 
názory a skúsenosti

https://drive.google.com/file/d/1BgeKRwWYqcFwT1tgSUDHBz9jSdlKjvxr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TRceHx2nBQJ0KcuLw5XuxkeyKR6dAUc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WpTNQKo3D37fvQhDb1efDQp0mwfBao7z_q91NV7_Cf0/edit?usp=sharing


Ako sa pripraviť na ústny prejav
● zvláštnu pozornosť treba venovať týmto témam - vyžadujú si 

dôkladnú individuálnu prípravu:

Moja rodina (v rámci témy Rodina)
Moja izba a dom/byt (v rámci témy Bývanie)
Moje rodné mesto (v rámci témy Mestá a miesta)
Môj obľúbený umelec ( v rámci témy Kultúra a umenie)
Moja obľúbená kniha (v rámci témy Literatúra a čítanie kníh)
Človek, ktorého obdivujem (v rámci témy Vzory a ideály)
Môj najlepší priateľ (v rámci témy Medziľudské vzťahy)

● Veľká Británia, USA, Kanada, Austrália, Slovensko 





Ďalšie tipy a zdroje
Self-Study Tips

Jazykové aplikácie

Online Learning Resources

https://drive.google.com/file/d/1QX4cx5Y2zSEgxcozpAGtQbriFlG4gT5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMKgGidZfs1ToKGp_CQXVtMuObwZ0dG0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wfZ0yyH1UJs2vYfvu8jcUpoSKPHH4R33LKLAqnmg4_A/edit?usp=sharing



