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Informácia o zverejnení tém/zadaní PFIČ MS 

a kontaktoch pri hodnotení ÚKO  

septembrového (opravného a náhradného) termínu EČ MS 2022 

1. PFIČ MS – opravný a náhradný termín 

V dňoch 6. septembra 2022 pre slovenský jazyk a literatúru, maďarský jazyk a literatúru,  

7. septembra 2022 pre cudzie a druhé vyučovacie jazyky a 8. septembra 2022 pre slovenský 

jazyk a slovenskú literatúru a ukrajinský jazyk a literatúru budú podľa harmonogramu a pod 

dohľadom predsedov predmetových a školských maturitných komisií v školách, v ktorých sa 

opravný a náhradný termín externej časti a internej časti maturitnej skúšky 2022 (ďalej iba 

OT/NT EČ a PFIČ MS) koná, odpečatené obálky s témami/zadaniami OT/NT PFIČ MS, ktoré 

budú doručené do škôl ako súčasť 2. zásielky, resp. ich doručí pred administráciou OT/NT EČ MS 

poverený zamestnanec NIVAM.  

Riaditeľ školy, v ktorej sa koná OT/NT EČ a PFIČ MS, po skončení administrácie OT/NT PFIČ MS 

zabezpečí do troch kalendárnych dní doručenie tém/zadaní OT/NT PFIČ MS a ostatných náležitostí 

do kmeňových škôl žiakov zúčastnených na OT/NT PFIČ MS. 

 

2. Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou OT/NT EČ MS 

Dňa 7. septembra 2022 o 14.00 h budú na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania 

a mládeže (www.nivam.sk – sekcia Merania – Maturita), link TU v časti Dokumenty na stiahnutie – 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS zverejnené kľúče správnych odpovedí 

k úlohám s krátkou odpoveďou (ďalej iba „ÚKO“) OT/NT EČ MS z anglického jazyka úrovne B1 

a B2, nemeckého jazyka úroveň B1 a ruského jazyka úroveň B1 pre účely hodnotenia úloh 

s krátkou odpoveďou v testoch z cudzích jazykov.  

Ostatné testované predmety budú hodnotené centrálne, nie je preto potrebné určovať pre ne 

pomocných hodnotiteľov. 

Telefónne čísla pre konzultácie pri hodnotení ÚKO OT/NT EČ MS dňa 7. septembra 2022 od 

14.00 h sú:  

- anglický jazyk:     02 / 68 26 01 02, 

- nemecký jazyk:     02 / 68 26 01 03,  

- ruský jazyk:       02 / 68 26 01 32.    

Ďakujeme za spoluprácu. 

Prajeme vám úspešný a nerušený priebeh OT/NT EČ a PFIČ MS 2022 vo vašej škole. 

http://www.nivam.sk/
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

