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1. Maturity začali
17.03.2015; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 1/32; Klaudia Suchomel Guzová / Hana Zavřelová
Gallová
Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: "Na stredných školách sa dnes začali písomné maturitné skúšky.
Štyridsaťosemtisíc štyridsať žiakov zo sedemstodvadsiatich deviatich škôl čakali ako prvé testy zo slovenského
jazyka a literatúry. Nie všetci ich však písali na papier. Na vybraných školách totiž môžu žiaci absolvovať
maturitnú skúšku elektronickou formou. S tou papierovou je absolútne rovnocenná a výsledky sa vďaka
počítačom dozvedia hneď. Popoludní už stredoškolákov čakala slohová úloha. Viac nám však už povie Klaudia
Suchomel Guzová."
(začiatok ankety)
Študent 1: "Celkom stresujúce, čakal som, že to bude ľahšie."
Študent 2: "Uvidíme ako to dopadne, ja dúfam, že dobre."
Študent 3: "Bolo to lepšie ako som čakal, ale tak uvidíme na výsledky."
(koniec ankety)
Klaudia Suchomel Guzová, redaktorka: "O tomto čase už majú žiaci maturitnú písomnú skúšku zo slovenčiny a
literatúry za sebou. Nie všade však prebehla úplne hladko. Problémy boli pri elektronickej maturite."
Martina Slušná, hovorkyňa MŠVaŠ SR pre priamo riadené organizácie: "Problém sa vyskytol na troch školách, na
Gymnáziu Metodova, kde situáciu ešte preverujeme, ale žiak samozrejme zmaturoval papierovou formou, v
Šuranoch a ešte na jednej bližšie nemenovanej škole, kde bol problém so starou verziou licencie."
Klaudia Suchomel Guzová: "Vo všetkých prípadoch boli problémy na strane školy, ktoré si na nový systém musia
tiež zvykať. Tohto roku sa elektronická maturita naostro spustila po prvý raz. Záujem žiakov o nový systém je
však zatiaľ veľmi malý."
Martina Slušná: "Celkovo sa na I-maturitu prihlásilo štyritisíc štyristotridsaťtri záujemcov o elektronickú
maturitu."
(začiatok ankety)
Študent 3: "Myslím si, že to ešte nie je prepracované do toho štádia, aby to mohlo byť také, aby som mohol byť
pri tomu voľnený."
(koniec ankety)
Martin Zaťovič, zástupca riaditeľa školy: "Určite sme ich nenútili, propagácia samozrejme z našej strany bola a
prebehla, zdôraznili sme výhody, objektívne sme povedali prípadne aj nejaké tie nevýhody. Bolo na zvážení
žiakov ako sa rozhodnú."

2. Začali sa písomné maturity
17.03.2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 11/30; Zuzana Tiňová / Mária Chreneková
Pietrová, Jaroslav Zápala
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:
"Ani tohtoročné maturity sa nezaobišli bez problémov. Tisícky študentov si napísalo písomnú časť za
počítačom."
Jaroslav Zápala, moderátor:
"Niektorí však nakoniec aj tak skončili s perom v ruke. Problém bol v technike."
Zuzana Tiňová, redaktorka:
"Tá istá škola, jedna maturitná skúška a predsa rozdiel. Časť žiakov si skúšku dospelosti napísalo cez počítač,
časť zostáva verná papieru. Takmer päťdesiattisíc žiakov dnes písalo maturity zo slovenčiny. V počítači, či na
papieri. Otázky sú rovnaké. Žiaci na ne majú deväťdesiat minút. Rozdiel? Kto vymenil pero za klávesnicu, sa
výsledok, hoci neoficiálny, dozvie prakticky okamžite."
(začiatok ankety)
Opýtaný 1: "Spravil som, to je hlavné."
Zuzana Tiňová: "Ako si urobil?"
Opýtaný 1: "To radšej nebudem hovoriť."
Zuzana Tiňová: "Už vedia výsledky. Ty ešte budeš čakať."
Opýtaná 2: "Je to také blbé, ale nevadí."
Opýtaný 3: "Som nevedel niektoré."

(koniec ankety)
Zuzana Tiňová: "Počítače sú ešte zohriate, žiaci práve domaturovali. Na tomto gymnáziu písalo maturity
stopäťdesiatdeväť študentov, z toho dvadsaťtri práve za počítačom."
Zuzana Vaterková, riaditeľka gymnázia: "Zatiaľ online maturita prebehla v poriadku, aj keď s malým technickým
problémom. Zatiaľ nevieme bližšie určiť a špecifikovať tento problém."
Zuzana Tiňová: "Dvom žiakom zrejme počítač nekomunikoval so severom. Jeden dopísal test na papieri,
druhému sa systém podarilo obnoviť. Čas, ktorý stratili pri riešení problémov, im potom odpočítali."
Nikolas, maturant: "Ten test spadol normálne, akože vyhodilo mi červené okno, že je v tom problém."
Zuzana Tiňová: "Stres si mal?"
Nikolas: "Ani nie, lebo som vedel, že čas sa dá predĺžiť, že to naspäť sa nahodí."
Martina Slušná, hovorkyňa MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organizácie: "Problémy sa vyskytli individuálne na
troch-štyroch školách, kde bol problém so starou verziou offline prehliadača, s dešifrovacím kľúčom."
Zuzana Tiňová:
"Iné komplikácie vraj prvý deň skúšok nepriniesol. Online maturita ale ukázala, že niektoré školy technicky stále
zaostávajú. Písomky cez počítač malo pôvodne písať tristo škôl. Asi každá tretia sa nakoniec zapojiť nemohla.
Popoludní si študenti napísali takzvané slohy a nechýbala ani obľúbená úvaha. Písomné maturity pokračujú do
konca týždňa."

3. Študenti dnes písomne maturovali
17.03.2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/20; Martina Marettová / Jana Košíková
17.03.2015; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 3/15; Martina Marettová / Miroslav Frindt
"Na takmer stoosemdesiatich stredných školách sa začali písomné maturity. Študenti robili testy zo
slovenského jazyka a literatúry a písali sloh. Okrem klasickej papierovej formy mohli maturovať aj cez internet."
Martina Marettová, redaktorka: "Maturitné testy čakajú viac ako štyridsaťosemtisíc stredoškolákov. Študenti sa
mohli rozhodnúť, či chcú maturovať klasickou papierovou formou, alebo elektronicky. Pre e-testovanie sa
rozhodlo viac ako štyritisíc štyristo maturantov."
Tomáš, študent SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica: "Celkom dobre sa mi robilo, lebo som zvyknutý na tieto online
testy v podstate. Ako my, odbor multimédiá, píšeme takéto testy bežne."
Anabela, študentka SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica: "Kvôli tomu, že môžem hneď vedieť výsledky a mohla som
si tam odškrtnúť, že sa chcem vrátiť k tej odpovedi, a ukázalo mi to, ktoré nemám zodpovedané."
Martina Marettová: "Študenti, ktorí dnes maturovali online, už vedia výsledky. Pri offline maturite sa ich
dozvedia do dvoch dní."
Jaroslava Krupárová, koordinátorka maturít, SPŠ J. Murgaša: "Ak maturuje žiak papierovo, výsledky bude vedieť
až v prvý májový týždeň."
Martina Marettová: "Školy však na elektronické testovanie museli mať dostatočné technické podmienky.
Väčšina študentov tak písala maturitné testy klasicky na papier."
Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča, Banská Bystrica: "Aj naša škola bola zapísaná do
e-testovania, chceli sme to zrealizovať. Čo sa týka počítačovej vybavenosti, tejto techniky, nie je to na takej
úrovni, aby sme si mohli byť stopercentne istí, že celá tá maturita prejde bez problémov. A zľakli sa toho asi aj
študenti."
Peter Filip, študent, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica: "Stále mám pocit, že papier je papier. Počítač
môže zlyhať, je tam softvér, ktorý sa môže pokaziť. Nemyslím si, že je to tá správna forma."
Martina Marettová: "Súčasťou dnešnej maturity bola aj slohová práca. Témy vyhlásili v Slovenskom rozhlase.
Maturity pokračujú zajtra skúškami z cudzích jazykov, vo štvrtok budú žiaci písať test z matematiky, v piatok sú
na rade jazyky menšín - maďarský a ukrajinský jazyk."

4. Maturitná skúška
15.03.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 4/16; - / Natália Fónod Babincová, Jozef
Dúbravský
"Tohtoročných maturantov čaká už od utorka elektronická časť a písomná forma maturitných skúšok. Testy sa v
riadnom termíne uskutočnia do piatka 20. marca. Celkovo budú skladať maturanti prvú časť skúšky dospelosti

na 729 stredných školách."

5. Stredoškoláci maturujú
17.03.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 14/19; Lucia Lukošová / Gabriela Marchevská,
Norbert Dolinský
"Pre 48-tisíc žiakov posledných ročníkov stredných škôl bol dnešok veľmi dôležitý, písomne maturovali zo
slovenského jazyka. Test dal niektorým poriadne zabrať. Tí, ktorí si vybrali elektronickú formu, v tom videli
viacero výhod."
Lucia Lukošová, reportérka TA 3: "Písomné testy zo slovenského jazyka rozdali žiakom na 729 školách, na
vypracovanie 64 úloh mali hodinu a pol, popoludní bol na rade sloh, na výber mali zo štyroch tém.
Čo ti dalo zabrať."
Maturant Gymnázia L. Novomeského v Bratislave: "No, mená, z povinnej literatúry."
Maturantka Gymnázia L. Novomeského v Bratislave: "Základný tvar od slova súc, sloveso napísať."
Lucia Lukošová: "Maturitné testy a témy slohových zadaní zostavujú učitelia zo stredných a vysokých škôl,
pedagógovia pripravovali žiakov na tento náročný týždeň počas celého štúdia. Niektorí dali žiakom rady navyše,
aby skúšku dospelosti zvládli bez väčších problémov."
Ivor Dian, učiteľ na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave: "Som im povedal presne, aby boli pokojní, aby si tie
zadania v pokoji prečítali, aby išli od najľahších úloh až po najťažšie."
Lucia Lukošová: "Takmer 4,5-tisíc stredoškolákov maturovalo aj elektronicky, v prípade, že by došlo k výpadku
internetu, žiaci si odpovede zapisovali aj na papier. Ministerstvo školstva však žiadne závažné problémy
nezaregistrovalo.
Aké to bolo maturovať elektronicky?"
Maturant Gymnázia L. Novomeského v Bratislave: "V pohode. Ako robilo sa mi to lepšie ako keby som to mal
vypĺňať, sústrediť sa na tie krížiky."
Maturant Gymnázia L. Novomeského v Bratislave, 2: "Sme tam vlastne videli, aký máme čas ešte do ukončenia,
že čo máme za sebou, čo ešte máme dorobiť, aké otázky."
Lucia Lukošová: "Jednou z najväčších výhod elektronickej formy maturitnej skúšky je, že žiaci sa neoficiálny
výsledok dozvedeli hneď po jej skončení. Ostatní si naň ešte budú musieť počkať."
Martina Slušná, hovorkyňa ministerstva školstva: "Všetci maturanti dostanú informáciu o externej časti
maturitnej skúšky 5. mája."
Lucia Lukošová: "Tento týždeň sa ešte žiaci potrápia nad testami z cudzích jazykov a matematiky, týždeň
písomných maturít uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín."

6. Učitelia majú prácu navyše
15.03.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/16; Lucia Lukošová / Natália Fónod Babincová,
Jozef Dúbravský
"Žiakov na základných a stredných školách elektronicky testujú niekoľkokrát do roka. Pre učiteľov to ale
znamená prácu navyše. Robia totiž nielen administrátorov sietí, ale aj koordinátorov celého systému a to všetko
za pár eur naviac. Od rezortu školstva preto žiadajú zmenu."
Lucia Lukošová, reportérka TA 3: "Ján Varga je učiteľom informatiky na jednom z bratislavských gymnázií.
Odvtedy ako zaviedli v škole elektronické testovanie, má o starosť navyše, stal sa z neho aj administrátor siete."
Ján Varga, učiteľ informatiky, Gymnázium L. Sáru, Bratislava: "Stojí nám naša robota, alebo ide do ústrania,
meškáme s látkou, odpadávajú nám hodiny."
Lucia Lukošová: "V súvislosti s testovaním je aj celá administratíva na pleciach učiteľov, na starosti ju má
koordinátor, ktoré určí riaditeľ školy. Často je ním zástupca. Okrem manažovania celého systému si musí
naštudovať aj množstvo materiálov."
Zuzana Piknová, zástupkyňa riaditeľa, Gymnázium. L. Sáru, Bratislava: "Musím prihlasovať žiakov, prihlasovať
konkrétne testy. To zaberá proste hodiny a hodiny."
Lucia Lukošová: "Túto prácu robia zamestnanci škôl na úkor svojho voľného času a podľa ich slov nie sú za to
dostatočne odmeňovaní. Učitelia preto od rezortu školstva žiadajú, aby ich od týchto povinností odbremenil."
Michal Sopko, Slovenská komora učiteľov, (telefonát): "Riešením by bolo vyčleniť školám potrebný balík peňazí,
aby si mohli najať na to externé firmy."

Lucia Lukošová: "Z približne dvoch tisíc základných a stredných škôl je testovanie piatakov, deviatakov a
maturita online zavedená na piatich stovkách škôl. Ministerstvo školstva v súčasnosti pripravuje podklady pre
obstaranie internetového pripojenia do ďalších škôl aj zlepšenie podmienok pre učiteľov."
Beáta Dupaľová, hovorkyňa ministerstva školstva: "Súčasťou národných projektov sú aj rozpočty na
financovanie technikov, či správcov sietí, tak aby to už nemuseli robiť učitelia informatiky."
Lucia Lukošová: "Ministerstvo školstva sľubuje, že by sa tak malo stať najneskôr do konca roka 2020."

7. Začali sa maturity
17.03.2015; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 4/13; Katrin Lengyelová
"Maturantov čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok, testuje sa
v riadnom termíne od dnes do piatka. Študenti budú robiť maturitné testy na vyše 700 školách a to zo
slovenského jazyka a literatúry, ale aj z matematiky a cudzích jazykov. Najviac žiakov maturuje z anglického
jazyka, nasleduje nemecký a ruský jazyk. Distribúciu testov aj tento rok sprevádzajú bezpečnostné opatrenia.
Testové zásielky sa z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania doručujú v bezpečnostných
obaloch. Vo vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania sa robí externá časť
maturitnej skúšky elektronickou formou. Takáto maturita je rovnocenná s papierovou formou externej časti."

8. Časť stredoškolákov bude písať maturity v papierovej a časť v elektronickej
forme
16.03.2015; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 06.00; por. 2/4; R
16.03.2015; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 08.00; por. 2/4; R
"Vyše 48-tisíc stredoškolákov čakajú tento týždeň písomné maturity. Časť žiakov bude písať maturity v
papierovej a časť v elektronickej forme. Písomné maturity štartujú zajtra testami zo slovenského jazyka a
literatúry. Žiaci dostanú spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú maturanti písať
sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút, no a vyberať si budú tradične zo štyroch tém."

9. Na 729 stredných školách sa začali písomné maturity
17.03.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 3/5; Marianna Tökölyová/Marianna Tökölyová
"Na 729 stredných školách sa začali písomné maturity. Predpoludním žiaci robili testy zo slovenčiny. O pár
minút vyhlásia témy slohu, ktorý ich čaká popoludní. Podľa riaditeľa jednej z bratislavských stredných škôl
Felixa Döményho žiaci využívajú možnosť robiť testy on-line."
Felix Dömény, riaditeľ SŠ: "Všetci žiaci, ktorí mohli, si radšej zvolili počítač ako klasické písanie testu."
Marianna Tökölyová: "Písomné maturity zajtra pokračujú písomkou z cudzích jazykov, vo štvrtok matematikou
a maturitný týždeň uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín."

10. Stredoškolákov čakajú v nadchádzajúcom týždni písomné maturity
15.03.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; por. 1/3; - / Tomáš Škarba
16.03.2015; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 3/5; - / Mariana Tökölyová
"Stredoškolákom sa už tento týždeň začínajú písomné maturity. Skúška dospelosti čaká na 48-tisíc žiakov,
pričom niektorí ju absolvujú v elektronickej forme. Oficiálne výsledky písomných maturít dostanú žiaci 6., resp.
7. mája. Písomné maturity štartujú v utorok testami zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu budú testy z
cudzích jazykov. Maturanti, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo
štvrtok, a v piatok to uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny
či ukrajinčiny."

11. Písomné maturity dnes odštartovali testom zo slovenčiny, niektorí žiaci si
vybrali maturitu online
17.03.2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 7/13; Marína Debnárová / Stano Lažo
17.03.2015;Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 8/14; Marína
Debnárová / Oto Görner
"Viac ako 48 tisíc maturantov dnes absolvovalo písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
Novinkou je vyplniť test cez počítač. Pre elektronickú formu sa rozhodlo viac ako 4400 z nich. Jednou zo štyroch
stredných škôl v Banskobystrickom kraji, kde odštartovali maturity online, je aj Stredná priemyselná škola
Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Pre elektronickú maturitu zo slovenčiny sa tam rozhodla asi šestina
maturantov, teda 23 z celkového počtu 120. Oslovila ich Marína Debnárová."
Marína Debnárová, redaktorka RTVS: "Ste absolvovali online maturitu. Aké to teda bolo?"
Neuvedený 1: "Príjemný, som zvyknutý na tieto online testy, my odbor multimédiá píšeme takéto testy bežne.
Som nemusel listovať, rovno som si preklikával stránky."
Marína Debnárová: "Plusom je aj to, že výsledky budete vedieť omnoho skôr."
Neuvedený 1: "Výsledky už v podstate aj viem, 43 % som mal."
Marína Debnárová: "Spokojný?"
Neuvedený 1: "Spokojný, tak spravil som."
Marína Debnárová: "Aké sú vaše pocity tesne po?"
Neuvedená: "Dobre, bol to ťažší test, ale v pohode, 54 %."
Marína Debnárová: "Prečo ste si vybrali online maturitu?"
Neuvedená: "Kvôli tomu, že môžem hneď vedieť výsledky. Mohla som si tam odškrtnúť, že sa chcem vrátiť k tej
odpovedi. Bolo to prehľadnejšie."
Neuvedený 2: "Rozhodol som sa kvôli tomu, že okamžite budem vedieť výsledok a môžem sa lepšie pripraviť na
ústnu skúšku. Troška viac času to zabralo, ale podľa mňa to bolo oveľa lepšie."
Marína Debnárová: "Na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici je koordinátorkou
maturít Jaroslava Krupárová."
Jaroslava Krupárová, koordinátorka maturít na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici:
"Výhodou maturity online je okamžité zverejnenie výsledkov. Študent po odoslaní svojich odpovedí bude mať
zobrazenú úspešnosť. Ak maturuje off line, bude mať tieto výsledky do 48 hodín, ak maturuje papierovo, bude
ich mať prvý májový týždeň."
Marína Debnárová: "Maturanti už predtým skúšali si testy cez internet."
Jaroslava Krupárová: "Dali sme možnosť všetkým maturantom prejsť generálnou skúškou aj zo slovenského
jazyka, aj z matematiky a na základe vlastných skúseností sa rozhodli akou formou vykonajú časť maturitnej
skúšky. Možno určitú úlohu zohral strach alebo zotrvačnosť, uvidíme ako sa to bude vyvíjať v nasledujúcich
rokoch."

12. Takmer 50 tisíc stredoškolákom sa zajtra začína písomná časť maturitných
skúšok
16.03.2015; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 10:00; por. 1/5; Ondrej Holič / Ondrej
Holič
"Zajtra sa v 729 stredných školách začnú písomné maturity, na ktorých sa zúčastní vyše 48 tisíc študentov.
V prvý deň to budú testy zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali za
jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok. Týždeň písomných maturít uzavrú
v piatok žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny alebo ukrajinčiny."

13. Elektronická maturita
13.03.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 20:00; por. 2/4; Jana Balková / Jana Balková
"Tohtoroční maturanti z certifikačných stredných škôl budú môcť maturovať po novom elektronicky. Písomné
maturity na stredných školách budú na budúci týždeň. Elektronicky môžu maturovať z matematiky,

slovenského, či maďarského jazyka a literatúry. Takzvaná E-MATURITA má priniesť žiakom výhodu v tom, že
prvé predbežné neoficiálne výsledky sa dozvedia krátko po jej ukončení."

14. Prehľad správ - Písomné maturity
16.03.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 7/11; /
"Viac ako štyridsaťosemtisíc stredoškolákov čakajú v tomto týždni písomné maturity. Časť žiakov bude písať
maturity v papierovej, časť v elektronickej forme. Písomné maturity štartujú zajtra testami zo slovenského
jazyka a literatúry."

15. Stredoškoláci sa výsledky písomných maturít dozvedia začiatkom mája
21.03.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/8; - / Peter Kolárik
"Stredoškoláci sa výsledky písomných maturít dozvedia začiatkom mája. Tí, ktorí vypĺňali zadania elektronicky,
videli predbežné, neoficiálne hodnotenie hneď po ukončení testovania, no oficiálne hodnotenie školy dostanú
5. mája."

16. Takmer 50-tisíc stredoškolákov už má za sebou prvú časť písomných
maturít, popoludní ich čaká sloh
17.03.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 3/17; Katarína Ottová
/ Oto Görner
"Zhruba pred hodinou sa 49-tisíc stredoškolákom skončila prvá časť písomných maturít. Dopísali test, popoludní
ich čaká sloh. O 12.20 hodine budú témy vyžrebované a vyhlásené vo vysielaní RTVS v Rádiu Slovensko.
Tohtoročnou novinkou je, že asi 4-tisícky maturantov písali test na počítači."
Katarína Ottová, redaktorka: "Na externé testy dostali maturanti 90 minút, mali v nich aj osem ukážok rôznych
textov. Tie sú vzorkou toho, s čím sa človek bežne stretáva v živote. Umelecký, publicistický, náučný, dokonca
tam mali aj reklamu s cenníkom. Ku každej ukážke patrilo osem úloh a práve z nich je podľa štátnej tajomníčky
ministerstva školstva Romany Kanovskej zrejmé nielen to, či poznajú obsahy literárnych diel, ale aj to, či
rozumeli textu, ktorý si prečítali."
Romana Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva (telefonát): "...to, či sa vedia orientovať
v zložitejších textoch a v zložitejších súvislostiach."
Katarína Ottová: "Jednou zo 729-tich škôl, kde sa maturuje, je aj bratislavské Gymnázium na Vazovovej ulici.
Tam študenti elektronický test odmietli."
(začiatok ankety)
Študenti:
"Myslím si, že vlaňajšie testy boli omnoho ľahšie a tu som sa poriadne nadrel."
"Niektoré veci sa mi zdali nejasné, napríklad základný tvar od slova súc. Nevedela som, že je to byť."
"Niektoré otázky sa dali vytiahnuť z textu, z ukážky a pri iných trebalo vedieť celé dielo, tam už som si nebola
taká istá."
"Môžem to mať tak na 70 percent, ale viac sa bojím toho slohu."
"Ponúkli nám to robiť aj elektronicky, ale papierová forma je prehľadnejšia."
(koniec ankety)
Katarína Ottová: "Zajtra čaká maturantov cudzí jazyk. Aj tento rok si najviac študentov vybralo angličtinu,
takmer 38-tisíc. Gymnazisti majú povinnú náročnejšiu skúšku. Študenti stredných odborných škôl sa mohli
rozhodnúť pre ľahšiu úroveň. Vo štvrtok príde na rad nepovinná matematika. Hovorí Romana Kanovská."
Romana Kanovská: "Najväčšie problémy mávajú v časti geometrie a stereometrie. Žiakom odborných škôl
minulý rok robili problémy aj funkcie."
Katarína Ottová: "Piatok je rezervovaný pre testy z maďarčiny a ukrajinčiny."

17. Stredoškolákom sa dnes začali maturitné skúšky

17.03.2015; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; 12:00; por. 3/29; Denisa Pogačová / Denisa Pogačová
Denisa Pogačová, moderátorka: "Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká tento týždeň elektronická
časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia oddnes do
piatka dvadsiateho marca. Ako informovala hovorkyňa ministerstva školstva Martina Slušná, žiaci robia
maturitné testy na takmer sedemsto tridsiatich školách. Zo slovenského jazyka a literatúry maturuje takmer
štyridsaťpäťtisíc žiakov. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom
maďarským vyše dvetisíc žiakov, z ukrajinského jazyka ich bude maturovať jedenásť. Z cudzích jazykov najviac
žiakov maturuje z angličtiny, nemčiny a z ruského jazyka. Takmer osemtisíc študentov sa pripravuje aj na
maturitnú skúšku z matematiky, ktorá sa uskutoční vo štvrtok devätnásteho marca."

18. V Brezne maturovalo viac ako tristo študentov
24.03.2015; Brezno; č. 11, SPRAVODAJSTVO , s. 7; EVA ŠIPOŠOVÁ
Elegantne oblečení mladí ľudia so zelenou stužkou na hrudi sú neklamným znakom prvej dávky maturitných
skúšok v tomto roku. Po uplynulom týždni má väčšina z nich písomnú formu úspešne za sebou.
BREZNO. Vo vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania sa externá časť
maturitnej skúšky robila aj elektronicky.
Výsledky takmer okamžite
Študenti stredných škôl od 17. do 20. marca písali maturitné testy zo slovenského jazyka a literatúry,
matematiky a cudzích jazykov na viac ako sedemsto školách v rámci Slovenska. Na tých vybraných prebiehala
Maturita 2015 aj elektronickou formou, pričom bola rovnocenná s tou papierovou. Rozdiel bol len v tom, že
neoficiálne výsledky sa Ematuranti dozvedeli takmer okamžite, zatiaľ čo ostatní si na ne budú musieť počkať až
do mája. Potvrdzuje to aj zástupkyňa riaditeľa breznianskeho gymnázia Jana Šteňová: "Keďže sme sa stali
certifikačnou školou, umožnili sme tým žiakom, ktorí chceli, odmaturovať takouto formou. Pozitívne hodnotili
hlavne ten fakt, že ešte v ten istý deň sa dozvedeli predbežné výsledky testovania a nemusia teda čakať do
mája, kým sa výsledky centrálne spracujú."
Viac ako tristo maturantov
V Brezne počas uplynulého týždňa skladalo skúšku dospelosti 315 študentov. Najviac ich maturovalo na
Hotelovej a Obchodnej akadémii (103), nasledovalo Gymnázium Jána Chalupku (87), Stredná odborná škola
techniky a služieb (84) a Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG (41). Pre elektronické testovanie zo
slovenčiny a literatúry sa rozhodlo 24 maturantov HAOA, 16 študentov SPSA EBG a 13 gymnazistov. Na SOŠ
mohli žiaci maturovať len klasickou formou. Ako uviedla Ľubica Nechalová z EBG Brezno, v rámci externej časti
maturitnej skúšky z cudzích jazykov nastal technický problém pri prehrávaní nahrávok z anglického jazyka. "Obe
CD boli poškodené - použilo sa tretie, náhradné CD." Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky sa uskutoční 14. až 17. apríla, opravný termín je predbežne stanovený od 3. do 8.
septembra.
" Žiaci pozitívne hodnotili fakt, že v ten istý deň sa dozvedeli predbežné výsledky.

19. Online maturite hrozí fiasko. Do premiéry ostáva len týždeň
09.03.2015; Hospodárske noviny; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 4; Peter Kováč
ŠKOLSTVO
Bratislava - Mala to byť prevratná novinka, ktorá zásadne zmení maturity na stredných školách. Tak, aby sa na
výsledky nečakalo dlhé týždne a ubudlo papierovanie. Avšak nad takzvanou online maturitou aj týždeň pred jej
ostrým štartom visia otázniky. Generálna skúška spred dvoch týždňov totiž podľa škôl nedopadla najšťastnejšie.
Viacerí riaditelia sa sťažujú na problémy s celým systémom. Ministerstvo školstva preto narýchlo organizuje
ešte jednu náhradnú skúšku ohlásenú na zajtra. Teda len týždeň pred riadnym termínom externých maturít,
keď by sa mala novinka za 28 miliónov eur zaviesť prvý raz "naostro". Či sa tak naozaj stane, štát vopred napriek
niekoľkomesačnému plánovaniu povedať nevie. "Vyhodnocujeme riziká a urobíme všetko pre to, aby sa
maturita online uskutočnila v plánovanom rozsahu," pripustila pre HN Martina Slušná, hovorkyňa rezortu
školstva pre riadené organizácie.
Dodnes bez výsledkov
S problémami pri testovaní online maturít zo slovenčiny a z matematiky sa na HN obrátili viaceré stredné školy.

"Stále, teda ani po vyše týždni, nemáme výsledky. Už sa na ne pýtajú aj žiaci, no nepoznáme ich," povedal Ivan
Kadlečík, zástupca riaditeľa Obchodnej akadémie v Prievidzi. Rovnaký problém s chýbajúcimi výsledkami
potvrdila aj ďalšia škola z Banskobystrického kraja. Vedenie Spojenej strednej školy v Novákoch hovorí, že
výsledky síce už dostali, no novinka sa im aj tak nepozdáva. Deti totiž musia zapisovať svoje odpovede na otázky
popri počítačovom dotazníku aj na papierový hárok, čo ich spomaľuje. "Pri matematike sa tiež sťažovali, že k
možnostiam sa museli stále posúvať na obrazovke nižšie, čo pre ne bolo neprehľadné," opisuje skúsenosti
zástupkyňa nováckej školy Mária Halačová. Odrazilo sa to aj na záujme študentov. Kým na generálnu skúšku sa
prihlásilo 20 žiakov na slovenčinu a 12 na matematiku, "ostrú" maturitu chce napokon online absolvovať len 10
slovenčinárov a žiadny matematikár.
Štát o problémoch vraj vie
Ministerstvo školstva tvrdí, že o problémoch vie. Pripisuje ich však hlavne neskúsenosti škôl s elektronickým
testovaním či pochybeniam z ich strany. Viaceré z nich vraj odpovede neposlali vôbec alebo ich poslali v
nesprávnej forme, preto na odpoveď čakajú dlhšie. Z tohto dôvodu chystá pre školy nový manuál, ako pri
testovaní postupovať. Ďalší termín skúšky odôvodňuje vysokou chorobnosťou na školách počas prvej skúšky.
Väčšina z 300 škôl, ktoré zatiaľ projekt testovali, bola pritom v offline režime. To znamená, že žiaci síce testy
vyplnili na počítači, no školy následne posielali súbory so zakódovanými odpoveďami v jednom balíčku na
spracovanie Ústavu certifikovaných meraní. Peter Kováč
Online maturita v číslach
generálna skúška sa konala medzi 18. až 26. februárom náhradný termín bude 10. marca do projektu je
zapojených 330 stredných škôl riadne externé maturity budú 17. až 20. marca 2015 projekt elektronického
testovania zahŕňa aj Testovanie 9 na základných školách a stál asi 28 miliónov eur (hradený je z eurofondov)

20. Maturovali online
23.03.2015; Humenské noviny; č. 12, Od Vás , s. 14; E. JAROŠOVÁ
Minulý týždeň bol pre mnohých stredoškolákov maturitný. Na vybraných certifikačných školách prebiehala
maturita elektronickou formou. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho (GJZ) v tomto projekte nemohlo chýbať.
HUMENNÉ. V utorok malo 21 študentov GJZ po prvýkrát možnosť skladať skúšku dospelosti zo slovenského
jazyka cez počítač. Samotnému aktu predchádzali februárové cvičné testovania, teda generálna skúška, počas
ktorých sa žiaci mohli oboznámiť s fungovaním elektronického testu a zároveň si overiť svoje vedomosti a
zručnosti. Po testovaní z cudzích jazykov, ktoré prebiehalo tradičnou papierovou formou, zasadla časť
maturantov minulý štvrtok k počítačom opäť. Tento raz bola predmetom testovania matematika. Medzi
najväčšie výhody elektronickej maturity patrí veľmi rýchly prístup k jej výsledkom. Na rozdiel od svojich
spolužiakov, ktorí maturovali klasickým spôsobom a svoje výsledky sa dozvedia až začiatkom mája, majú tí, ktorí
absolvovali e-maturitu, dôvod na oslavu už dnes. Ostáva veriť, že rovnako dobre si budú počínať v ústnej časti
maturitnej skúšky v máji. E. JAROŠOVÁ, učiteľka

21. STREDOŠKOLÁKOV ČAKAJÚ PÍSOMNÉ MATURITY
16.03.2015; Košice Dnes; č. 51, DNES NA SLOVENSKU, INZERCIA , s. 6; tasr
Vyše 48.000 stredoškolákov čakajú v tomto týždni písomné maturity. Časť žiakov bude písať maturity v
papierovej, časť v elektronickej forme. Oficiálne výsledky písomných maturít dostanú žiaci 6., resp. 7. mája.
Písomné maturity štartujú v utorok 17. marca testami zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci dostanú spolu 64
úloh. Na ich vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú maturanti písať sloh, na ktorý budú mať
vyhradených 150 minút. Vyberať si budú zo štyroch tém. V stredu čakajú maturantov testy z cudzích jazykov. V
ľahšom variante testov B1 dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie čas 100 minút. V ťažšom variante B2
dostanú 80 otázok, na ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Okrem toho budú žiaci v oboch úrovniach
písať esej na vybranú tému, na ktorú dostanú 60 minút. Maturanti, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných
predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok 19. marca. Na vypracovanie 30 úloh budú mať 120 minút.
Týždeň písomných maturít v piatok uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová
práca z maďarčiny či ukrajinčiny. Stredoškoláci dostanú 64 úloh, na ktorých vypracovanie budú mať 90 minút.
Následne budú písať sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Tento rok bude časť stredoškolákov
vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formu budú rovnaké.
Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu.

22. Cez internet maturovali aj žiaci SOŠ stavebnej v Žiline
24.03.2015; Kysucké noviny; č. 11, ZAUJALO NÁS/INZERCIA , s. 21; STANISLAVA KOVÁSCOVÁ
ŽILINA. Elektronická forma Externej časti maturitnej skúšky - Maturita online pre žiakov stredných škôl sa
uskutočnila vo vybraných certifikačných stredných školách na Slovensku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR aj takýmto spôsobom sleduje svetové trendy vo vzdelávaní a elektronizácii verejnej služby a
školstva. Maturity cez internet sa na SOŠ stavebnej v Žiline konali v utorok 17. marca z predmetu slovenský
jazyk a literatúra. V rámci e-maturity sa realizovala iba externá časť maturitnej skúšky (EČ MS). Písomná forma
externej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) prebehla klasickou papierovou formou. "Na to, aby stredná škola
zapojená do projektu mohla získať privilégium stať sa certifikačnou školou a realizovať významné certifikačné
testovanie elektronicky, musela spĺňať technické, personálne a priestorové podmienky. Veľmi dôležitá bola aj
príprava na elektronické certifikačné testovanie. Od jesene minulého roka mala naša škola k dispozícii
demotest, aby si žiaci osvojili nové elektronické prostredie," vysvetľuje riaditeľ školy Josef Ilčík. Hlavné výhody
elektronickej formy certifikačných testovaní sú v tom, že žiak mal prehľad o vyriešených a ešte neriešených
úlohách počas celého testovania, systém e-Test ho upozornil pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte
nevyriešil a mohol sa k nim pohodlne vrátiť, vypracovať ich a dozvedel sa predbežné, neoficiálne hodnotenie
testu hneď po ukončení testovania. Žiaci, ktorí sa e-Testovania zúčastnili, boli veľmi spokojní a nadšení z toho,
že boli prví, ktorí si tento progresívny spôsob externej časti maturity vyskúšali a vedenie školy potešil fakt, že
e-Testovanie prebehlo hladko a bezproblémovo.

23. Otestovali si skúšku dospelosti
10.03.2015; Liptovské noviny; č. 09, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ , s. 7; Soňa Paprskárová
V tomto školskom roku si žiaci budú môcť prvýkrát vyskúšať maturitu online, ktorá je súčasťou projektu s
názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
Kľúčovým cieľom projektu je vytvoriť podmienky na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl
do tejto formy testovania.
Generálna skúška
Pred tým, ako žiaci absolvujú skutočnú skúšku dospelosti si prostredníctvom generálnej skúšky maturity mohli
online vyskúšať, ako sú na ňu pripravení. Termíny tejto skúšky boli pre Žilinský kraj stanovené na koniec
februára. Študenti tak mali možnosť vychytať chyby, ktoré si už pri skutočnej maturite dovoliť nemôžu.
Maturita online Je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky a je rovnocenná s jej písomnou formou.
Testy sú v oboch formách obsahovo identické. Môžu ju absolvovať iba žiaci certifikačných škôl. Žiakom
maturujúcim elektronicky pridáva e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. Na generálnej
skúške bol tento čas nastavený na 5 minút, pričom jeho dĺžka sa po tejto skúške vyhodnotí, aby sa v prípade
potreby čas prispôsobil na "ostrú" maturitu online. "V novej forme maturity budú dôležité nielen vedomosti,
ale i dobré pripojenie na internet. Či je škola schopná zabezpečiť to, aby žiaci boli v aktuálnom reálnom čase
pripojení na centrálny server, ktorý spracováva informácie. Najväčšou hrozbou pri takejto maturite je výpadok
internetu," vyjadrila sa riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová. Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili
na generálnu skúšku, sa na online maturitu budú môcť prihlásiť aj "naostro". Avšak iba v tom prípade, ak sa im
táto skúška pozdáva. Pre tých, ktorí budú takto maturovať, to bude mať aj výhody. Žiak vie predbežné výsledky
testu okamžite a nemusí dlho čakať na výsledok. Maturita online, ale aj písomné maturity budú na stredných
školách prebiehať od 17. do 20. marca 2015.

24. Online maturita je nanič!
18.03.2015; Plus jeden deň; SLOVENSKO , s. 7; kass, krš, pp, tasr
18.03.2015; www.pluska.sk; , , s. -; kass, krš, pp
(http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/studentov-rozzurila-nova-forma-maturit-online-je-nanic.html)
Študentov rozzúrila nová forma maturitných skúšok: SLOVENSKO - Prvé maturity po novom skončili rozpakmi,
niekde aj študentským odporom. Zo slovenského jazyka a literatúry včera maturovalo takmer 45-tisíc žiakov, z
toho vyše 2-tisíc online, teda na počítačoch. Novinka ich však príliš nenadchla, ba niektorých aj šokovala. Na
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave včera zo 159 maturantov 23 skladalo skúšky elektronickou formou.

"Najväčšou nevýhodou bolo to, že okrem vypĺňania testov v počítači sme museli odpovede prepisovať do
hárkov. Keby server spadol, odpovede na hárku mali slúžiť ako poistka," vysvetlil Michal (19). So spolužiakmi sa
však zhodli, že vďaka online testom vedia správnu odpoveď hneď a nemusia sa trápiť dlhým čakaním na
výsledok. Stresujúcu online maturitu prežil Nikolas (19). "Zrazu mi len stmavol monitor. Došiel náš profesor
informatiky, vypli to a znova zapli. Musel som sa opäť prihlásiť do systému, no zakliknuté odpovede si to
našťastie zapamätalo a dokonca mi neodrátal systém ani čas," prezradil Nikolas. "Čas preverí, či to bol správny
krok. Je však pravda, že smerovanie aj v školstve ide elektronickým smerom," povedala riaditeľka
bratislavského gymnázia Zuzana Vaterková. Aj ministerstvo školstva riešilo niekoľko problémov s online
maturitou. Týkalo sa to najmä jej technického zabezpečenia.
Radšej klasicky
Online maturity na banskobystrickom Gymnáziu J. G. Tajovského žiaci odmietli. "Po generálnej skúške sa naši
študenti rozhodli maturovať klasickou formou," hovorí riaditeľka Mária Sochorová. Prekážalo im najmä to, že
maturitu museli písať aj do počítača, aj na papier. "A mali na to len o desať minút viac ako ostatní," spresňuje
riaditeľka. Podľa maturanta Lukáša nechceli byť pokusnými králikmi. "Nevyhovovalo mi to. Bol som vo veľkom
strese, či to stihnem. Keď bol dlhší text, museli sme to v počítači rolovať a k textu sa vracať, čo trvalo dlho.
Prekážalo mi, že som to nemal stále pred očami," vymenúva nedostatky online maturity. Jeho spolužiačka Anna
mala výhrady napríklad k písomnej skúške z matematiky. "Zle sa mi robilo s obrazovými úlohami. Vyzerali
odlišnejšie v počítači ako na papieri," povedala. Ani v Košiciach nebol o maturitu po novom veľký záujem.
Niektoré školy sa aj zúčastnili na generálnej skúške testovania online, no maturujú tradičným spôsobom.
Študenti si nový spôsob maturít neželali. (kass, krš, pp)
Maturity v číslach
Z celkového počtu maturantov je 1 049 gymnazistov a 2 613 žiakov zo stredných odborných škôl. Z nich je 333
žiakov v pomaturitnom štúdiu a 210 žiakov v nadstavbovom štúdiu. (tasr)
Témy včerajších písomiek
Zo slovenčiny dostali študenti tieto témy: 1. "Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť." - Elbert
Hubbard (úvaha) 2. Pohľad z okna vlaku (umelecký opis) 3. Čo keby sme ušli? (rozprávanie) 4. Znaky tvorby
spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia (výklad)
Ďalšie dni
Študenti dnes maturujú z vybraných cudzích jazykov a zajtra sa potrápia s matematikou. Písomnú maturitu z
maďarského a ukrajinského jazyka s literatúrou absolvujú študenti v školách s vyučovacím jazykom
národnostnej menšiny v piatok. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa vykonali najneskôr do
31. augusta. (tasr)

25. Prvýkrát online maturity
17.03.2015; Plus jeden deň; SLOVENSKO , s. 4; sita
SLOVENSKO - Maturantov čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti maturitných
skúšok. Testy sa uskutočnia oddnes do piatka. Žiaci budú robiť maturitné testy v 729 školách. Vo vybraných
školách sa bude konať zo slovenského jazyka a z literatúry, zo slovenského jazyka zo slovenskej literatúry, z
maďarského jazyka a literatúry a z matematiky externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou.
Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou formou. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.
(sita)

26. Žiakov stredných škôl čakajú maturity
16.03.2015; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 2; sita
Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti
maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od utorka 17. marca do piatka 20. marca. Žiaci
budú robiť maturitné testy na 729 školách. Na vybraných školách prebehne elektronické testovanie, ktoré bude
obsahovo rovnocenné papierovej forme. (sita)

27. Písomné maturity v plnom prúde
18.03.2015; Prešovský večerník; č. , Publicistika , s. 5; pv
(http://topolcany.dnes24.sk/maturity-v-plnom-prude-atmosfera-na-topolcianskom-gymnaziu-zachytena-v-obra
zoch)

Na 729 stredných školách začali včera písomné maturity. Žiaci doobeda vypĺňali testy zo slovenčiny, poobede
ich čakal sloh. Vybrať si mohli zo štyroch tém, ktoré boli vyhlásené rozhlasom. Písomné maturity zo
slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 44712 a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 2059 žiakov.
Časť maturantov vypĺňala maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú
formu sú rovnaké. "Ráno sme si z metodického centra vyzdvihli potrebné dokumenty. V tomto roku na našej
škole maturuje 140 žiakov. Dopoludnia absolvovali písomnú časť zo slovenského jazyka a poobede ich čakal
sloh. Verím, že všetci budú úspešní," povedal nám včera Stanislav Šanta, riaditeľ Gymnázia na Konštantínovej
ulici. Včera si maturanti ako slohovú úlohu mohli vybrať úvahu Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš
podeliť, umelecký opis Pohľad z okna vlaku, rozprávanie Čo keby sme ušli a výklad Znaky tvorby spisovateľov
ľubovoľného literárneho obdobia. Tohto roku na Gymnáziu na Konštantínovej ulici maturujú aj žiaci
bilingválneho anglického gymnázia z predmetu v cudzom jazyku. Mohli si vybrať zo štyroch predmetov;
Biológia, Geografia, Dejepis a Občianska náuka. Písomné maturity budú pokračovať dnes testom z cudzích
jazykov. Na Gymnáziu na Konštantínovej ulici sa maturuje z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho
jazyka. Na budúci rok pribudne aj španielsky. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov
matematiku, budú písať test vo štvrtok. Týždeň písomných maturít v piatok uzavrú žiaci zo škôl národnostných
menších, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

28. Otestovali si skúšku dospelosti
09.03.2015; Žilinské noviny; č. 09, Žilinský samosprávny kraj , s. 5; Soňa Paprskárová
10.03.2015; Kysucké noviny; č. 09, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ , s. 5; Soňa Paprskárová
10.03.2015; Oravské noviny; č. 09, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ , s. 7; Soňa Paprskárová
10.03.2015; Turčianske noviny; č. 09, Žilinský samosprávny kraj , s. 7; Soňa Paprskárová
V tomto školskom roku si žiaci budú môcť prvýkrát vyskúšať maturitu online, ktorá je súčasťou projektu s
názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
Kľúčovým cieľom projektu je vytvoriť podmienky na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl
do tejto formy testovania.
Generálna skúška
Pred tým, ako žiaci absolvujú skutočnú skúšku dospelosti si prostredníctvom generálnej skúšky maturity mohli
online vyskúšať, ako sú na ňu pripravení. Termíny tejto skúšky boli pre Žilinský kraj stanovené na koniec
februára. Študenti tak mali možnosť vychytať chyby, ktoré si už pri skutočnej maturite dovoliť nemôžu.
Maturita online
Je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky a je rovnocenná s jej písomnou formou. Testy sú v oboch
formách obsahovo identické. Môžu ju absolvovať iba žiaci certifikačných škôl. Žiakom maturujúcim elektronicky
pridáva e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. Na generálnej skúške bol tento čas
nastavený na 5 minút, pričom jeho dĺžka sa po tejto skúške vyhodnotí, aby sa v prípade potreby čas prispôsobil
na "ostrú" maturitu online. "V novej forme maturity budú dôležité nielen vedomosti, ale i dobré pripojenie na
internet. Či je škola schopná zabezpečiť to, aby žiaci boli v aktuálnom reálnom čase pripojení na centrálny
server, ktorý spracováva informácie. Najväčšou hrozbou pri takejto maturite je výpadok internetu," vyjadrila sa
riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová. Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na generálnu skúšku, sa
na online maturitu budú môcť prihlásiť aj "naostro". Avšak iba v tom prípade, ak sa im táto skúška pozdáva. Pre
tých, ktorí budú takto maturovať, to bude mať aj výhody. Žiak vie predbežné výsledky testu okamžite a nemusí
dlho čakať na výsledok. Zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré sa zúčastnili generálnej
skúšky maturity online v regióne Horné Považie: Žilina, Gymnázium Hlinská, Gymnázium Veľká Okružná,
Gymnázium Varšavská cesta, Obchodná akadémia, Hotelová akadémia, Dopravná akadémia, SOŠ podnikania,
SOŠ stavebná, Športové gymnázium, SOŠ drevárska, Bytča, Gymnázium v Bytči, Rajec, Gymnázium v Rajci.

29. Maturantov čakajú testy, niektorí budú mať elektronické
16.03.2015; www.24hod.sk;
(http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932796-maturantov-cakaju-testy-niektori-ich-budu-matelektronicke)
Na vybraných školách budú môcť žiaci absolvovať externú časť maturitnej skúšky elektronickou formou
BRATISLAVA 16. marca (WEBNOVINY) - Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká nasledujúci týždeň

elektronická časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od
utorka 17. marca do piatka 20. marca. Informoval o tom Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na
svojej internetovej stránke.
Najviac maturantov si vybralo angličtinu
Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina
Slušná, žiaci budú robiť maturitné testy na 729 školách. Zo slovenského jazyka a literatúry bude maturovať 44
741 žiakov, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským 2 059
žiakov. Z maďarského jazyka a literatúry bude robiť testy 2 053 žiakov, z ukrajinského jazyka 11 žiakov a z
matematiky 7 469 žiakov. Z cudzích jazykov bude najviac žiakov maturovať z anglického jazyka. Testy z úrovne
B1 absolvuje 22 674 žiakov, z úrovne B2 celkovo 15 063 žiakov. Nasleduje nemecký jazyk, pri ktorom z úrovne
B1 bude maturovať 5 560 žiakov a z úrovne B2 1379 žiakov. Z ruského jazyka bude maturovať 786 žiakov pri
úrovni B1 a 200 žiakov pri úrovni B2.
Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou
V utorok 17. marca je na programe externá časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok zo
slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Následne sú na programe v
stredu 18. marca cudzie jazyky, vo štvrtok 19. marca matematika a v piatok 20. marca maďarský jazyk a
literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti sa
uskutoční 14. až 17. apríla. Opravný termín určí ministerstvo školstva, predbežný termín je však 3. až 8.
septembra. Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude konať zo slovenského jazyka a literatúry,
slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z matematiky externá časť
maturitnej skúšky elektronickou formou. Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou formou externej
časti. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.

30. Písomné maturity sa začali, žiaci vypĺňajú test zo slovenčiny
17.03.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 11:45, TASR
(http://aktualne.atlas.sk/pisomne-maturity-sa-zacali-ziaci-vyplnaju-test-zo-slovenciny/slovensko/skolstvo/)
Písomné maturity sa začali, žiaci vypĺňajú test zo slovenčiny
BRATISLAVA - Na 729 stredných školách dnes začali písomné maturity. Žiaci doobeda vypĺňajú testy zo
slovenčiny, poobede ich čaká sloh. Vybrať si budú môcť zo štyroch tém, ktoré prostredníctvom rozhlasu
vyhlásia o 12:20. Časť maturantov vypĺňa maturitné zadania aj elektronickou formou Zdroj - AP/TASR. Písomné
maturity zo slovenského jazyka a literatúry dnes absolvuje 44.712 a zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry 2059 žiakov. Časť maturantov vypĺňa maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú
aj elektronickú formu sú rovnaké. Na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave
dnes maturuje väčšina žiakov práve elektronicky. "Naši žiaci, ktorí pristúpili k tejto skúške vôbec po prvýkrát,
majú šancu zo zákona maturovať zo slovenského jazyka túto časť pomocou počítača. Všetci žiaci, ktorí mohli, si
radšej zvolili počítač ako klasické písanie testu," uviedol pre TASR riaditeľ školy Felix Dömény. Podľa neho je
počítačové prostredie pre žiakov prirodzené. "Je to budúcnosť a som veľmi rád, že ju môžem žiť. Je to
budúcnosť, ktorá nás čaká, pretože výpovedná hodnota takejto maturitnej skúšky je oveľa väčšia. I keď príprava
je veľmi náročná," dodal riaditeľ školy. Písomné maturity budú pokračovať v stredu testom z cudzích jazykov.
Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok. Týždeň
písomných maturít v piatok uzavrú žiaci zo škôl národnostných menších, ktorých čaká test a slohová práca z
maďarčiny či ukrajinčiny.

31. Stredoškoláci zložili svoju "skúšku dospelosti". Maturitné výsledky sa
dozvedia v máji
21.03.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 09:00, TASR
(http://aktualne.atlas.sk/stredoskolaci-zlozili-svoju-skusku-dospelosti-maturitne-vysledky-sa-dozvedia-vmaji/slovensko/skolstvo/)
Stredoškoláci zložili svoju "skúšku dospelosti". Maturitné výsledky sa dozvedia v máji.
BRATISLAVA - Stredoškoláci sa oficiálne výsledky písomných maturít dozvedia začiatkom mája. V elektronickej

forme ich školy dostanú 5. mája. Oficiálne výsledky v papierovej forme doručí kuriérska spoločnosť školám
6. - 7. mája. Písomne maturity sa začali v utorok 17. marca testom a slohovou prácou zo slovenčiny. "V týchto
dňoch sa maturanti od riaditeľov škôl dozvedia ich výsledky v písomných maturitách," uviedla hovorkyňa
ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná. Lepšiu situáciu majú tí žiaci, ktorí vypĺňali
maturitné zadania elektronicky. Žiaci v online forme e-maturity videli predbežné, neoficiálne hodnotenie testu
hneď po ukončení testovania. Maturanti v režime offline mali predbežné výsledky ešte v ten deň. "Žiaci si môžu
tieto predbežné výsledky pozrieť vo svojom profile v žiackom portáli e-Testu," dodala Slušná. Písomne maturity
sa začali v utorok 17. marca testom a slohovou prácou zo slovenčiny a pokračovali v stredu (18.3.) testom z
cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, písali test vo štvrtok
(19.3.). Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavreli žiaci zo škôl národnostných menších, ktorých čakal
test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

32. Vstup tisícov žiakov do dospelosti sa blíži. Stredoškolákom sa začínajú
písomné maturity
15.03.2015; www.aktualne.sk; Slovensko, 10:37, TASR
(http://aktualne.atlas.sk/vstup-tisicov-ziakov-do-dospelosti-sa-blizi-stredoskolakom-sa-zacinaju-pisomne-matur
ity/slovensko/skolstvo/)
Vstup tisícov žiakov do dospelosti sa blíži. Stredoškolákom sa začínajú písomné maturity. BRATISLAVA - Vyše
48-tisíc stredoškolákov čakajú v budúcom týždni písomné maturity. Časť žiakov bude písať maturity v
papierovej, časť v elektronickej forme. Oficiálne výsledky písomných maturít dostanú žiaci 6., resp. 7. mája.
Tento rok bude časť stredoškolákov vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj
elektronickú formu budú rovnaké. Písomné maturity štartujú v utorok testami zo slovenského jazyka a
literatúry. Žiaci dostanú spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú maturanti písať
sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Vyberať si budú zo štyroch tém. V stredu čakajú maturantov
testy z cudzích jazykov. V ľahšom variante testov B1 dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie čas 100
minút. V ťažšom variante B2 dostanú 80 otázok, na ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Okrem toho
budú žiaci v oboch úrovniach písať esej na vybranú tému, na ktorú dostanú 60 minút. Maturanti, ktorý si
vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok. Na vypracovanie 30 úloh
budú mať 120 minút. Týždeň písomných maturít v piatok uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých
čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny. Stredoškoláci dostanú 64 úloh, na ktorých vypracovanie
budú mať 90 minút. Následne budú písať sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Tento rok bude časť
stredoškolákov vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formu
budú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu. Elektronicky budú môcť maturovať z
predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či
matematika.

33. Maturovalo sa aj na počítačoch
19.03.2015; www.bystrica.dnes24.sk; Bystrica; Jakub Forgács
(http://bystrica.dnes24.sk/maturovalo-sa-aj-na-pocitacoch-pozrite-foto-ako-prebiehala-elektronicka-skuska-nabystrickej-skole-200406)
Týždeň písomných maturít je v plnom prúde aj v Banskej Bystrici. Niektorí študenti pod Urpínom si mohli
naostro vyskúšať, aké je to maturovať na počítači. Vybrali sme sa preto na jednu banskobystrickú strednú školu,
kde takúto možnosť prijali. Pred začiatkom písomných maturitných skúšok na banskobystrickom Gymnáziu
Jozefa Gregora Tajovského sme sa dozvedeli, že na ňom dostali študenti možnosť, vyskúšať si elektronickú
skúšku dospelosti. Tú ale z rôznych dôvodov odmietli. V našom meste sa však našla aj škola, kde sa na
počítačoch maturuje.
Píšu do hárkov aj počítačov
Do elektronickej formy maturitnej skúšky sa zapojili aj žiaci z Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici, kam sme
zavítali dnes. "K dispozícii sme mali 45 počítačov a na elektronickú maturitnú skúšku sa dobrovoľne prihlásilo 33
žiakov," prezradila pre Bystrica 24 riaditeľka Obchodnej akadémie Darina Šlosarová, ktorá dodala, že jedna
žiačka sa nakoniec musela odhlásiť pre vážne zdravotné problémy. "Žiakov sme nijako neovplyvňovali - ani

pozitívne ani negatívne. Išli sme do toho v prvom rade my, učitelia. Žiaci sa rozhodli podľa vlastného uváženia a
počítačových zručností. Vedeli, že pre nich to bude náročnejšie, lebo musia písať do hárkov aj do obrazovky,"
povedala učiteľka Anna Steinhübelová. Ako spomenula, v utorok maturovali v troch počítačových triedach a
prebehlo to hladko, síce offline, ale výborne. "Dnes naši žiaci maturujú z matematiky, ale tam sa prihlásilo
menej žiakov, tak maturujú len v dvoch počítačových učebniach. Na našej škole matematika nie je profilový
predmet a nemajú tento predmet vo štvrtom ročníku. Z toho dôvodu z matematiky maturuje len malý počet
žiakov," doplnila.
Výsledky spoznajú skôr
Maturant Filip sa pre elektronickú maturitu rozhodol najmä preto, že bude vedieť výsledok skôr. "Mám
prihlasovací kód, s ktorým sa prihlásim doma a dnes poobede alebo zajtra mi ukáže výsledky. Angličtinu som
robil na papieri, tam sa to nedalo robiť elektronicky a ak by som to mal porovnať, mne to bolo v zásade jedno,
bolo to pohodlné aj tu aj tam," povedal. "Prečo som maturovala na počítači? Chcela som to vyskúšať a aj preto,
že ešte v ten deň budem vedieť výsledky. Po skúške sa cítim v pohode, ani som nevnímala, že to boli maturity,
len nejaké testíky, na ktoré treba odpovedať," prezradila nám študentka Michaela tesne potom, čo odišla od
počítača. "Maturovať som chcel elektronicky, pretože si myslím, že je to také inovatívne, niečo nové a chcel
som to vyskúšať a myslím, že mi to aj viac vyhovuje," vysvetlil maturant Milan. Ako keď to porovná s angličtinou
zo včerajška, je to lepšie, pretože jemu sa robí lepšie na počítači. Po písomných maturít podľa vlastných slov cíti
úľavu. Zaujímavosťou je, že neďaleko Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici sa nachádza aj Centrum
vedeckotechnických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica. To má mimo iného na starosti
v rámci maturít aj technické zabezpečenie zberu informácií o počtoch maturantov a maturitných predmetoch z
celého Slovenska pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a po skúškach do jeho
systému školy nahadzujú výsledky, ktoré potom NÚCEM zverejní. Pozrite si v našej fotogalérií, ako prebiehala
elektronická skúška dospelosti na banskobystrickej obchodnej akadémii!

34. Maturity po novom: Pozrite FOTO, ako sa maturuje na košickom
bilingválnom gymnáziu
19.03.2015; www.kosice.dnes24.sk; Košice, , s. -; Alexandra Kolínská
(http://kosice.dnes24.sk/maturity-po-novom-pozrite-foto-ako-sa-maturuje-na-kosickom-bilingvalnom-gymnazi
u-200531)
Písomné skúšky dospelosti bežia v plnom prúde a pre niektorých stredoškolákov je tento týždeň náročnejší. Na
Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin Park študenti zdolávajú maturity online.
V utorok 17. marca sa začali písomné maturity aj na Súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin Park 2 (SGCR) v
Košiciach. Celkovo k záverečnej písomnej skúške v školskom roku 2014/2015 zasadlo do lavíc spolu 12 piatakov
a 18 štvrtákov.
Až štyri skúšky za týždeň
Skúška dospelosti sa začala o 9:00 hodine ráno slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry a voliteľného
predmetu v druhom vyučovacom jazyku anglickom (AJ). Maturujúci študenti museli navyše povinne absolvovať
skúšku z ekonómie a to nie v rodnom jazyku ale angličtine. V stredu 18. marca na študentov školy čakal druhý
vyučovací jazyk (AJ) a o deň neskôr 19.marca píšu test z matematiky. Čas určený na zvládnutie zadaných úloh
počas testovania je od 120 min do 150 min.
Online testy aj počas roka
Na niektorých certifikovaných stredných školách ( Košický kraj 15,29%) sa generálna skúška elektronického
testovania uskutočnila po prvý krát iba pred mesiacom. S online testovaním tu majú už bohaté skúsenosti
nielen maturanti. Počas roka sú študenti (SGCR) testovaní najmodernejšou technológiou niekoľko krát.
"Testuje sa na všetkých predmetoch, možno iba okrem chémie a matematiky. Čísla sa ľahšie píšu na papier ako
v počítači ostatné ide počas polročných a koncoročných testov cez online školu už štvrtý rok," vysvetľuje
riaditeľka SGCR Ľubica Petríková.
Známky zistia takmer ihneď
Viac ako 160 študentov musí dva krát za rok zvládnuť testovací týždeň. Systém je podobný tomu na vysokých
školách. Počas tohto týždňa sa iba testuje, celé je to zabezpečené cez internú online školu. "Výhodou je že naši
študenti po odoslaní práce vidia takmer okamžite svoju známku" tvrdí Petríková. Pri režime online testovaní je
dôležité myslieť aj na maximálnu bezpečnosť. "Je to navyše ekologickejšie. Neminie sa zbytočne veľa papiera,
ktorý aj tak po nejakej dobe skončí nevyužitý. Veríme, že čoskoro sa bude aj na našom gymnázium maturovať s
pripojením na internet , pretože máme nato všetky predpoklady," povedala. Po písomných maturitách čakajú

na budúcich absolventov SŠ ešte ústne skúšky a to v období od 18. mája do 5. júna 2005.

35. V Michalovciach odštartovali maturity: Atmosféra na gymnáziu zachytená
v OBRAZOCH
18.03.2015; www.michalovce.dnes24.sk; Michalovce, , s. -; Zuzana Ročeňová
(http://michalovce.dnes24.sk/v-michalovciach-odstartovali-maturity-atmosfera-na-gymnaziu-zachytena-v-obra
zoch-200452)
Písomné maturity sú už v plnom prúde aj v Michalovciach. Zavítali sme na jedno z michalovských gymnázií, aby
sme vám priblížili atmosféru toho, ako tu maturanti prežívajú skúšky dospelosti. Vyše 170 študentov z
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach už má za sebou písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry.
Streda patrí cudzím jazykom a poniektorých čaká ešte matematika.
Počty štvrtákov sa znižujú
"Tohto roku má naša škola 177 maturantov. Máme 171 maturujúcich z anglického jazyky, troch z ruského
jazyka, dvoch z nemeckého jazyka a jeden žiak maturuje z francúzskeho jazyka. Počty štvrtákov sa nám mierne
znižujú, tohto roku máme najnižší počet," povedal riaditeľ gymnázia Rudolf Gadomský. Ako ďalej uviedol
maturity prebiehajú bez problémov, ale určité napätie a nervozita je samozrejme na mieste. Verí, že každý
zvládne písomné maturity primerane svojím štvorročným schopnostiam, ktoré nadobudol.
On-line maturita aj v Michalovciach
"Myslím, že maturitné skúšky prebiehajú štandardne, ako každý rok. My sme organizačné pripravení, máme
veľký počet maturantov. Zvláštnosťou tohto roku je, že prebieha on-line maturita. Jej výhodou je, že žiaci majú
hneď neoficiálne výsledky," povedala zástupkyňa riaditeľa a zároveň koordinátorka tohtoročných maturít
Katarína Olšavová. Na zástupkyňu riaditeľa gymnázia sme smerovali aj otázku, či to majú dnešní maturanti
ľahšie a ako to hodnotí. "Sú viac pripravovaní na ten európsky štandard a na ten svet, ktorý ich čaká. Nemajú to
jednoduchšie, tých vedomostí je oveľa viac. Dnešní maturanti to majú iné, sú viac testovaní," povedala
Olšavová. Z matematiky si zajtra opäť zasadne za maturitné lavice 42 žiakov. Tento počet ohodnotil Gadomský,
ako veľmi dobrý, nakoľko je to voliteľný predmet. On - line maturitu v tomto prípade využije 13 gymnazistov, zo
slovenského jazyka si túto novú formu osvojilo 16 žiakov.
Stres i napätie
Gymnazisti boli napodiv dnes v dobrej nálade. "Mám pocit, že dnes sú uvoľnenejší. Prvý deň boli študenti
trošku viac napätí, boli určite bledší a ťažšie rozprávali než dnes," dodal s úsmevom Gadomský.
Aké ohodnotili maturity samotní žiaci?
"Ja som nepociťovala žiaden stres viac - menej, čo ma aj dosť prekvapilo. Brala som to tak, ako obyčajnú
písomku, nepripúšťala som si to nejako. Niektoré otázky zo slovenského jazyka ma prekvapili, dosť veľa sa dalo
aj vydedukovať, nebolo to podľa mňa až také ťažké. Anglický jazyk bol primeraný, niektoré veci boli dosť ťažké,
ale tiež sa dalo dedukovať," povedala gymnazistka Hana (19). "Myslím si, že som spravil zo slovenského jazyka
aj sloh a test. Angličtina bola o čosi horšie, ale uvidíme, keď dôjdu výsledky" prezradil Matúš (19). "Chodil som
na doučovania zo slovenčiny a angličtiny. Bol som nervózny a v strese, ale keď sme už začali písať opadlo to zo
mňa. Slovenčina bola v pohode, boli dobré témy. Angličtina sa tiež celkom dala, ale uvidíme," hovorí Michal
(19). "Mal som stresy už zo včerajška. Slovenčina bola dosť ťažká pre mňa. Anglický jazyk som niečo vedel, ale
niečo nie. Uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že budem mať tie potrebné percentá," povedal Matúš (19). "Podľa
mňa to nebolo až také ťažké, ale slovenčina bola o čosi ťažšia, ako anglický jazyk," zhodnotil Juraj (19).

36. Dnešná maturita poodhalí pridanú hodnotu a budú ju sprevádzať
bezpečnostné opatrenia!
17.03.2015; www.nasenovinky.sk; s. -; TASR
(http://nasenovinky.sk/article/29213/dnesna-maturita-poodhali-pridanu-hodnotu-a-budu-ju-sprevadzatbezpecnostne-opatrenia)
Školy absolvujú prvý pohľad do zrkadla a jeho prostredníctvom dostanú odpoveď na otázku o progrese svojich
žiakov počas štúdia. Umožnia im to práve dnešné maturity zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa stanú
podkladom pre koncept pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Maturitné testy budú sprevádzať bezpečnostné
opatrenia. Pridanú hodnotu vo vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra
prvýkrát predstaví práve Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), a to v júni tohto
školského roka. Jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte "Zvyšovanie kvality vzdelávania

na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Školy tak budú môcť túto informáciu
využiť v rámci sebahodnotenia pri plánovaní zlepšovania vyučovacích procesov.
Lepšia spätná väzba
"Tento ukazovateľ dokáže škole poskytnúť lepšiu spätnú väzbu, ako len samotný exaktný výsledok externej
časti maturitnej skúšky, lebo zohľadňuje aj úroveň, ktorú súčasní maturanti dosahovali v testovaní 9 pred
štyrmi rokmi", povedal minister školstva Juraj Draxler. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento údaj škole
poskytne informáciu, aký pokrok za štyri roky dosiahli jej žiaci v porovnaní s inými strednými školami.
"Zapracovanie výsledkov pridanej hodnoty vo vzdelávaní do praxe v rámci danej školy, sa môže odraziť na
dosiahnutých výsledkoch žiakov vo vyučovacom procese", vysvetľuje prínos merania tohto ukazovateľa pre
školy Romana Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva.
Pridaná hodnota vo vzdelávaní.
Veľkosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní (PHV) je v najjednoduchšom prípade rozdiel medzi reálnou
úspešnosťou žiaka v Externej časti Maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry od očakávanej.
Očakávaná úspešnosť žiaka je daná priemerom úspešnosti v Externej časti všetkých žiakov, ktorí v Testovaní
deviatakov posudzovaných žiakov pred štyrmi rokmi mali rovnakú úspešnosť ako daný žiak.
Pri výpočte pridanej hodnoty budú využité archívne dáta za tri populačné vlny žiakov, ktorí ukončili strednú
školu v rokoch 2013, 2014 a 2015. Každej strednej škole so štvorročnou dĺžkou štúdia pošle NÚCEM v júni 2015
údaje o PHV v predmete slovenský jazyk a literatúra. Sprostredkovaním PHV sa tak Slovensko pridá k iným
štátom v Európe a Severnej Amerike (USA), ktoré pridanú hodnotu vo vzdelávaní sledujú. Napríklad v susednom
Poľsku už tri roky informujú školy o pridanej hodnote vo vzdelávaní a v Maďarsku majú školy správy o PHV z
gramotností.
Bezpečnostné opatrenia
Distribúciu testov k písomným maturitám budú aj tento rok sprevádzať bezpečnostné opatrenia. Napríklad
testové zásielky sa z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) budú doručovať do tzv.
distribučných miest odborov školstva pri okresných úradoch v bezpečnostných obaloch. Po testy si v deň
maturít prídu riaditelia stredných škôl. "Po príchode do školy neporušenosť obalov testov ešte prekontroluje
predseda školskej maturitnej komisie, teda externý dozor, ktorý v škole dohliada na bezpečnosť a objektívnosť
priebehu maturít," priblížila hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.
Podľa jej slov pri maturitách sú zavedené také bezpečnostné opatrenia, ktoré sa osvedčili aj v predchádzajúcich
ročníkoch maturitných skúšok v rámci celého Slovenska. Písomné maturity začínajú v 729 stredných školách v
utorok 17. marca. Zúčastní sa na nich 48.010 stredoškolákov. Dnes budú žiaci písať testy zo slovenského jazyka
a literatúry. Nasledujúci deň z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov
matematiku, budú písať test vo štvrtok (19.3.). Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl
národnostných menších, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

37. Súčasťou písomných maturít budú aj bezpečnostné opatrenia
16.03.2015; www.orangeportal.sk; 17.58, s. -; TASR
Bratislava (TASR) - Distribúciu testov k písomným maturitám budú aj tento rok sprevádzať bezpečnostné
opatrenia. Napríklad testové zásielky sa z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) budú
doručovať do tzv. distribučných miest odborov školstva pri okresných úradoch v bezpečnostných obaloch.
Po testy si v deň maturít prídu riaditelia stredných škôl. "Po príchode do školy neporušenosť obalov testov ešte
prekontroluje predseda školskej maturitnej komisie, teda externý dozor, ktorý v škole dohliada na bezpečnosť a
objektívnosť priebehu maturít," priblížila hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie
Martina Slušná. Podľa jej slov pri maturitách sú zavedené také bezpečnostné opatrenia, ktoré sa osvedčili aj v
predchádzajúcich ročníkoch maturitných skúšok v rámci celého Slovenska.
Písomné maturity začínajú v 729 stredných školách v utorok 17. marca. Zúčastní sa na nich 48.010
stredoškolákov.
V utorok budú žiaci písať testy zo slovenského jazyka a literatúry. Nasledujúci deň z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí
si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok (19.3.). Týždeň písomných
maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl národnostných menších, ktorých čaká test a slohová práca z
maďarčiny či ukrajinčiny.

38. Stredoškolákom sa budúci týžden začínajú písomné maturity
15.03.2015; www.orangeportal.sk; 11.10, s. -; TASR
Bratislava (TASR) - Vyše 48.000 stredoškolákov čakajú v budúcom týždni písomné maturity. Časť žiakov bude
písať maturity v papierovej, časť v elektronickej forme. Oficiálne výsledky písomných maturít dostanú žiaci 6.,
resp. 7. mája. Písomné maturity štartujú v utorok (17.3.) testami zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci
dostanú spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú maturanti písať sloh, na ktorý
budú mať vyhradených 150 minút. Vyberať si budú zo štyroch tém. V stredu (18.3.) čakajú maturantov testy z
cudzích jazykov. V ľahšom variante testov B1 dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie čas 100 minút. V
ťažšom variante B2 dostanú 80 otázok, na ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Okrem toho budú žiaci v
oboch úrovniach písať esej na vybranú tému, na ktorú dostanú 60 minút. Maturanti, ktorý si vybrali ako jeden z
maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok (19.3.). Na vypracovanie 30 úloh budú mať 120
minút. Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých čaká test
a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny. Stredoškoláci dostanú 64 úloh, na ktorých vypracovanie budú mať
90 minút. Následne budú písať sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Tento rok bude časť
stredoškolákov vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formu
budú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu. Elektronicky budú môcť maturovať z
predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či
matematika.

39. Na 32 školách dnes prebieha generálna skúška maturity online
10.03.2015; www.orangeportal.sk; 11.21, s. -; TASR
Bratislava (TASR) - Na niektorých stredných školách si aj dnes maturanti môžu vyskúšať, ako sú pripravení na
skúšku dospelosti. Na 32 školách dnes prebieha náhradný termín generálnej skúšky maturity online. O
náhradný termín požiadali samotné školy. "Určený je pre tie školy, ktoré mali problém počas generálnej skúšky,
či už nemali dostatok licencií, absentoval im IT administrátor z dôvodu chorobnosti, či bola v škole chrípková
epidémia," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná.
Náhradný termín je určený aj pre školy, ktoré si chcú "natrénovať" úkony IT administrátora i koordinátora
testovania. Riadny termín generálnej skúšky sa uskutočnil v termínoch od 17.2. do 26.2. na približne 330
stredných školách. Generálna skúška (GŠ) na niektorých školách ukázala rozdiely v informačných technológiách.
Najčastejších chýb sa školy dopustili pri plánovaní termínov generálnej skúšky. "Pre veľa škôl bola generálka
prvým kontaktom s e-testovaním, a tak sa pri plánovaní a realizácii testovania vyskytli v niektorých školách
drobné chyby spôsobné väčšinou neskúsenosťou," priblížila Slušná. Počas testovania zaznamenali napríklad aj
výpadok elektrického prúdu v škole. V niektorých prípadoch zas bolo potrebné telefonicky školy inštruovať o
správnom postupe prípravy a ukončenia generálnej skúšky. Pri testovaní sa najčastejšie vyskytli problémy s
neaktuálnymi prístupovými kľúčmi žiakov k testu, preklepy v dešifrovacom kľúči alebo v prístupovom kľúči žiaka
k testu. "Väčšinu podobných problémov sme odstránili ešte pred samotným začatím testovania generálnej
skúšky," dodala Slušná. Ministerstvo tvrdí, že februárová generálna skúška splnila svoju úlohu. "Podľa
poznatkov z generálnej skúšky v prípade potreby upravíme niektoré časti manuálov pre školy. Pokiaľ ide o
technickú stránku, už počas generálnej skúšky maturity online sa snažíme s dodávateľom a konkrétnymi
školami odstraňovať zistené nedostatky. Generálna skúška je pre nás veľmi dôležitá a cenná je rovnako pre
školy," dodala Slušná. Písomné maturity ako aj maturita online sa tento rok uskutočnia v termínoch od 17.3 do
20.3.

40. Stredoškoláci sa tento týždeň zapotia, čakajú ich testy
17.03.2015; www.pluska.sk; ,s. -; SITA
(http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/stredoskolaci-tento-tyzden-zapotia-cakaju-ich-testy.html)
Žiakov v 729 školách čakajú tento týždeň maturitné skúšky. Už v utorok je na programe externá časť a písomná
forma internej časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry. Žiakov stredných škôl v maturitnom
ročníku čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok. Testy sa v
riadnom termíne uskutočnia od utorka do piatka 20. marca. Informoval o tom Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva
školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná, žiaci robia maturitné testy na 729 školách. Zo

slovenského jazyka a literatúry maturuje 44 741 žiakov, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách
s vyučovacím jazykom maďarským 2 059 žiakov. Z maďarského jazyka a literatúry robí testy 2 053 žiakov, z
ukrajinského jazyka 11 žiakov a z matematiky 7 469 žiakov. Z cudzích jazykov najviac žiakov maturuje z
anglického jazyka. Testy z úrovne B1 absolvuje 22 674 žiakov, z úrovne B2 celkovo 15 063 žiakov. Nasleduje
nemecký jazyk, pri ktorom z úrovne B1 maturuje 5 560 žiakov a z úrovne B2 1 379 žiakov. Z ruského jazyka
maturuje 786 žiakov pri úrovni B1 a 200 žiakov pri úrovni B2. V utorok je na programe externá časť a písomná
forma internej časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry. Následne sú na programe v stredu 18. marca cudzie jazyky, vo štvrtok 19. marca matematika a v
piatok 20. marca maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti a
písomnej formy internej časti sa uskutoční 14. až 17. apríla. Opravný termín určí ministerstvo školstva,
predbežný termín je však 3. až 8. septembra. Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa zo slovenského jazyka a
literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z matematiky robí
externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou. Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou
formou externej časti. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.

41. Učenie vrcholí, stredoškoláci sa tento týždeň predvedú na maturitách
15.03.2015; www.pluska.sk; , , s. -; TASR
(http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ucenie-vrcholi-stredoskolaci-tento-tyzden-predvedu-maturitach.html)
Už v utorok sa na Slovensku začínajú písomné maturity. Zasadne k nim okolo 48-tisíc žiakov stredných škôl. Na
výsledky si počkajú do mája. Vyše 48.000 stredoškolákov čakajú v budúcom týždni písomné maturity. Časť
žiakov bude písať maturity v papierovej, časť v elektronickej forme. Oficiálne výsledky písomných maturít
dostanú žiaci 6., resp. 7. mája. Písomné maturity štartujú v utorok (17.3.) testami zo slovenského jazyka a
literatúry. Žiaci dostanú spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú maturanti písať
sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Vyberať si budú zo štyroch tém. V stredu (18.3.) čakajú
maturantov testy z cudzích jazykov. V ľahšom variante testov B1 dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie
čas 100 minút. V ťažšom variante B2 dostanú 80 otázok, na ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Okrem
toho budú žiaci v oboch úrovniach písať esej na vybranú tému, na ktorú dostanú 60 minút.
Aj elektronicky
Maturanti, ktorý si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok (19.3.).
Na vypracovanie 30 úloh budú mať 120 minút. Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl
národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny. Stredoškoláci dostanú 64
úloh, na ktorých vypracovanie budú mať 90 minút. Následne budú písať sloh, na ktorý budú mať vyhradených
150 minút. Tento rok bude časť stredoškolákov vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre
papierovú aj elektronickú formu budú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu.
Elektronicky budú môcť maturovať z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a slovenská literatúra či matematika.

42. Maturita cez počítač na popradskom gymnáziu? Nepristúpi k nej ani
jediný študent
16.03.2015; www.poprad.dnes24.sk; Poprad, , s. -; Monika Vengrínová
(http://poprad.dnes24.sk/maturita-cez-pocitac-na-popradskom-gymnaziu-nepristupi-k-nej-ani-jediny-student-2
00140)
Moderná doba si žiada moderné prístupy. Slovenskí maturanti dostali v tomto roku možnosť vymeniť papiere
za počítač a maturovať elektronicky. Pred riadnou maturitou prebehla generálna skúška. Gymnazistov z
Kukučínky v Poprade však táto forma nepresvedčila a ostávajú verní papierovej. Gymnázium na Kukučínovej
ulici v Poprade získalo na písomnú maturitnú skúšku šestnásť licencií. V praxi to znamená, že skúšku dospelosti,
ktorá štartuje už v utorok 17.marca, dostalo možnosť vyskúšať si šestnásť dobrovoľne prihlásených študentov.
Po generálnej skúške, ktorá prebehla pred mesiacom, však napokon na tejto škole k riadnej maturite cez
počítač nepristúpi nikto. Prípravy na generálnu skúšku prebiehali od začiatku tohto roka a potrebných bolo
urobiť veľa krokov. "Museli sme pripraviť počítače po technickej stránke a softvér priebežne aktualizovať.
Nakoľko naša škola išla počas skúšky offline, čiže bez pripojenia na internet, museli sme zo servera NÚCEMu
(Národný úrad certifikovaných meraní, pozn. red.) stiahnuť všetky testy a nahrať ich do počítačov. V prípade, že

by sme išli online, bolo by to na prípravu jednoduchšie, bolo by tam však väčšie riziko, čo sa možnosti výpadku
elektriny týka. Nám toto riziko odpadlo," objasnil učiteľ informatiky Patrik Mrázik, ktorý mal na starosti
technické zabezpečenie testovania. Každý pripravený počítač nakoniec museli prísť z NÚCEMu skontrolovať.
Najväčším problémom bolo posúvanie textu
Jednou z hlavných výhod elektronického testovania, je podľa zástupkyne riaditeľa školy pre
ekonomicko-technické záležitosti a zároveň školskej koordinátorky testovania Ivety Šatánkovej fakt, že žiaci
vedia percento svojej úspešnosti okamžite, pričom pri papierovej forme musia na výsledky testu čakať. Ďalšou
výhodou môže byť skutočnosť, že dnešní žiaci sú s technológiami naučení pracovať. "Veľa však závisí od
predmetu, pričom najhoršie je to so slovenčinou, nakoľko maturita je zameraná aj na čítanie s porozumením.
Rolovať po obrazovke počítača je totižto omnoho náročnejšie, ako čítať text z papiera," skonštatovala
Šatánková. Tento problém potvrdili aj samotní žiaci, ktorí sa na generálnu skúšku prihlásili. "Nevýhodou je, že v
prípade dlhšieho textu ho musíme posúvať a človek sa tak ľahko zamotá. Takto sa zle číta, v papierovej forme je
to prehľadnejšie," myslí si Damián Adler a jeho spolužiačka Daniela Laubertová s ním len súhlasí: "Možno má
táto forma testovania svoje výhody, ale ja vidím skôr nevýhody. Všetko musím neustále posúvať, som skôr
zástanca klasickej papierovej formy. Táto ma vôbec neoslovila". Papierovú formu preferuje i ďalšia maturantka.
"Chcela som si to vyskúšať, lebo som vedela, že do riadnej maturity už iná možnosť nebude. Je to iný pocit a
celkom som spokojná, ale pri riadnej maturite prejdem na papier," povedala s určitosťou Katarína Bendíková.
Generálna skúška splnila svoju úlohu
Ako Poprad 24 informovala hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre priamo riadené
organizácie Martina Slušná, väčšina slovenských škôl si však elektronické testovanie pochvaľuje a rezort
školstva sa stretáva s nadšením žiakov pre novú, modernú formu testovania. "Je ale prirodzené, že naši
pracovníci okrem nadšenia, u časti maturantov zaznamenávajú i neistotu, keď síce bežne v škole i v súkromní
títo žiaci používajú digitálne technológie, ale pri testovaní sú dlhodobo zvyknutí na papier a nie sú rozhodnutí
pre novú formu testovania," ozrejmila Slušná. Generálna skúška online maturity tak podľa nej splnila svoju
úlohu, keď si rezort školstva overil pripravenosť škôl, pracovníkov NÚCEMu, dodávateľa elektronického
testovacieho systému e-Test na ostrú maturitu, ako i všetky postupy, procesy, pokyny od začiatku testovania až
po jeho koniec, a to tak pre testovanie online, ako aj offline. Zároveň mala časť maturantov možnosť preveriť si
svoje vedomosti a vyskúšať si celý priebeh maturity na nečisto. "V rámci projektu sme zistili, že počítače v
školách sú prispôsobené najviac na vzdelávacie účely a zároveň sme zaznamenali veľkú nehomogenitu
informačných a komunikačných technológií na školách," objasnila Slušná s tým, že testovanie sa neobišlo ani
bez drobných problémov a chýb, ako napríklad zámena offline balíčka testov, neaktuálne prístupové kľúče
žiakov, preklepy v dešifrovacom kľúči, či ojedinelé technické problémy, ako chyby spojené s ukladaním a
nahrávaním odpovedí po skončení testu alebo výpadok elektrického prúdu na jednej zo škôl. Ďalšie problémy
súviseli s dynamikou prevádzky na školách. Cieľom je postupné zavádzanie elektronického testovania do
všetkých škôl. Jedným z dôležitých cieľov tohto národného projektu je postupné zavádzanie elektronického
testovania do základných a stredných škôl ako šikovnej pomôcky pre učiteľov a pre manažmenty škôl, resp. ako
moderného nástroja na overovanie vedomostí žiakov počas školského roka. "Elektronickú formu testovania
považuje rezort školstva za objektívnejšiu ako ústnu formu a cieľom je postupne ju zavádzať na všetky školy,"
vysvetlila Slušná. To však, podľa riaditeľa Gymnázia Kukučínova Vladimíra Lajčáka, zrejme nebude tak skoro.
Problém vidí najmä v technickom zabezpečení jednotlivých škôl, kedy by ministerstvo školstva muselo
zabezpečiť všetkým školám a všetkým študentom rovnaké podmienky. "I napriek tomu, že naša škola je veľmi
dobre technicky vybavená a pripraviť 120 počítačov pre celý maturitný ročník by nebol problém, v mnohých
školách by to však zabezpečiť nebolo možné. Problém tiež vidím v tom, že žiaci štyri roky získavajú gro
informácií posluchom alebo z printových materiálov a internetové kanály sú len doplnkové, čiže žiaci s nimi
nepracujú tak koncentrovane. Sú síce zvyknutí testovať sa na počítači, ale niečo iné je testovať sa a iné
porozumieť textu," uzavrel Lajčák a dodal, že dôležité by tiež bolo organizačné zabezpečenie osobitným
technikom, nakoľko teraz to všetkých stálo priveľa času a energie. To, ako dopadne elektronické testovanie
písomných maturít na ostro, sa ukáže už zajtra. Maturanti z gymnázia na Kukučínke však ostávajú verní
papierovej forme a ani jeden z nich maturovať cez počítač nebude.

43. Maturity už odštartovali: Atmosféra na popradskom gymnáziu zachytená
v OBRAZOCH
17.03.2015; www.poprad.dnes24.sk; Poprad, , s. -; Monika Vengrínová
(http://poprad.dnes24.sk/maturity-uz-odstartovali-atmosfera-na-popradskom-gymnaziu-zachytena-v-obrazoch
-200338)
Maturita je jedným z najdôležitejších krokov mladého človeka smerom k dospelosti. Prvým dňom písomných
maturít začalo viac ako 48 tisíc študentov stredných škôl. V Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade to
študenti zvládli na výbornú, z tried vychádzali s úsmevom na tvári.
V tejto škole k písomnej forme internej časti maturitnej skúšky pristúpilo 152 študentov z dvoch bilingválnych,
troch štvorročných a jednej osemročnej triedy. Dvaja zdravotne znevýhodnení žiaci maturovali v prítomnosti
asistenta a na test i sloh mali dvojnásobok času ako ostatní.
Na elektronickú maturitu sa neprihlásil nikto
Aj napriek možnosti maturovať po novom - elektronicky, sa všetci študenti rozhodli pre osvedčenú papierovú
formu. Podľa riaditeľa školy Dušana Nebusa to ale budúci rok bude inak: "Na online maturitu sa nám neprihlásil
nikto. Žiaci, ktorí si to vyskúšali v rámci generálnej skúšky povedali, že je to síce fajn a dá sa takto maturovať,
ale skonštatovali, že naživo v kolektíve to má svoje čaro, sú na to zvyknutí a maturita cez počítač je pre nich
neosobná. Tento rok je to ešte novinka a žiaci na to nie sú pripravení, ale myslím si, že budúci rok sa už
maturanti na online maturitu prihlásia". Tí tohtoroční tak ostali verní peru a papieru a z tried, v ktorých začali
svoju cestu k zelenému stolu, vychádzali usmiati a spokojní. "Som rada, že to mám za sebou a dúfam, že to
dobre dopadlo. Urobila som pre to maximum a napísala som to najlepšie ako som vedela. Ešte včera boli aj
nejaké stresy, ale dnes ráno sme sa stretli ako trieda, bolo to uvoľnené, posmiali sme sa a povedali sme si, že to
zvládneme," vysvetlila svoj dôvod na úsmev bilingvalistka Alexandra Čemiová.
Posledné hodiny venované systematizácii poznatkov
Jej spolužiačka si posťažovala, že test bol o niečo ťažší ako tie, ktoré mali možnosť vyskúšať si v rámci príprav,
celkovo je však spokojná. "Myslím si, že som to napísala dobre. Štyri roky som sa poctivo pripravovala a tie
posledné dva-tri dni pred maturitou by mi veľmi nepomohli. Cez víkend som si len čo to zopakovala," prezradila
Lucia Poláková s tým, že dnešné ráno bolo stresujúce skôr pre jej rodičov ako pre ňu. S tým, že tohtoročné testy
boli náročnejšie ako tie z minulých rokov, súhlasí i Dávid Kubičár. "Bolo tam niečo celkom iné, nové, ale nič, čo
by sme neprebrali. Učitelia nás perfektne pripravili, takže to bola pohoda. Určite je tam niečo, čo by sa dalo
napísať aj lepšie,ale som spokojný, myslím, že to dopadlo celkom dobre. K ústnym maturitám budem určite
pripustený," smeje sa Dávid. Pripravenosť žiakov potvrdil aj samotný riaditeľ školy. Podľa jeho slov urobili
učitelia všetko pre to, aby žiaci dosiahli tie najlepšie výsledky, nakoľko dlhodobo dosahujú špičkové výsledky v
rámci Slovenskej republiky. Pred písomnou maturitou však napriek tomu bolo i trošku stresu. "Aj keď sa mnohí
študenti tvárili, že sa nič nedeje, myslím si, že včerajšok ukázal, že nejaké napätie tu je. Posledné hodiny, ktoré
sme mali, sme venovali systematizácii poznatkov a praktickým radám, čo majú robiť, na čo si dať pozor, čoho sa
vyvarovať," objasnila triedna učiteľka 4F Zuzana Suchá a dodala, že so žiakmi to celé prežíva i ona a sama s
napätím očakáva, ako to dopadne.
Niekoľko sporných otázok
Študentov po rannom teste zo slovenského jazyka a literatúry čakal poobedný sloh, podľa predsedníčky komisie
slovenského jazyka Valérie Ovšákovej však zatiaľ všetko prebehlo bez akýchkoľvek problémov. Nepríjemnosťou
tak podľa jej slov boli len niektoré sporné otázky. "Opäť, ako vždy, NÚCEM nám prichystal zdvojené odpovede
na niektoré otázky, to znamená, že dve odpovede boli približne rovnaké. Pre študentov, ktorí sa nevenujú
bližšie slovenskému jazyku, je to ťažké," uzavrela Ovšáková a dodala, že šumy ohľadom maturitných testov na
internete pred začiatkom skúšky boli, išlo o tzv. tutovky, pričom jednotou tohto roku je podľa nej Ľudovít Štúr,
ako uviedla, o nič oficiálne však nešlo. Maturantov po dnešnom dni čakajú zajtra testy z angličtiny a nemčiny,
vo štvrtok ukončia písomnú časť maturít matematikou ako voliteľným predmetom.

44. Zvládli by ste ich? Maturanti už poznajú témy písomnej skúšky zo
slovenčiny
17.03.2015; www.pravda.sk; Spravodajstvo, 08:21, s. -; Pravda sk SITA
(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/348918-maturanti-maju-pred-sebou-dolezity-tyzden-zacinaju-sa-piso
mne-testy/)
Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti
maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od utorka do piatka 20. marca. Informoval o tom
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke. Maturanti už poznajú témy
písomnej formy internej časti maturitných skúšok. Témy sa žrebovali a oznámili v rozhlasovom vysielaní RTVS o
12.20 h.
Slovenský jazyk a literatúra: 1. "Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť." Elbert Hubbart (úvaha) 2.
Pohľad z okna vlaku (umelecký opis) 3. Čo keby sme ušli? (rozprávanie) 4. Znaky tvorby spisovateľov
ľubovoľného literárneho obdobia (výklad)
Slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským:1. Ja ako čitateľ
(charakteristika) 2. Najcennejšia národná pamiatka v našom regióne (opis) 3. Bude toto povolanie pre mňa?
(úvaha) 4. Najnovšie výdobytky techniky (výklad)
Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká tento týždeň elektronická časť a písomná forma internej časti
maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od utorka do piatka 20. marca. Informoval o tom
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke. Hovorkyňa ministerstva
školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná informovala, že žiaci robia maturitné testy na 729
školách. Zo slovenského jazyka a literatúry maturuje 44 741 žiakov, zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským 2 059 žiakov. Z maďarského jazyka a literatúry robí
testy 2 053 žiakov, z ukrajinského jazyka 11 žiakov a z matematiky 7 469 žiakov. Z cudzích jazykov najviac žiakov
maturuje z anglického jazyka. Testy z úrovne B1 absolvuje 22 674 žiakov, z úrovne B2 celkovo 15 063 žiakov.
Nasleduje nemecký jazyk, pri ktorom z úrovne B1 maturuje 5 560 žiakov a z úrovne B2 1 379 žiakov. Z ruského
jazyka maturuje 786 žiakov pri úrovni B1 a 200 žiakov pri úrovni B2. V utorok je na programe externá časť a
písomná forma internej časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a
slovenskej literatúry. Následne sú na programe v stredu 18. marca cudzie jazyky, vo štvrtok 19. marca
matematika a v piatok 20. marca maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín
externej časti a písomnej formy internej časti sa uskutoční 14. až 17. apríla. Opravný termín určí ministerstvo
školstva, predbežný termín je však 3. až 8. septembra. Na vybraných školách zapojených do projektu
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa zo
slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z
matematiky robí externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou. Elektronická maturita je rovnocenná s
papierovou formou externej časti. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.

45. V tomto školskom roku si aj žiaci na Kysuciach budú môcť prvýkrát
vyskúšať maturitu online
09.03.2015; Rozhlasová stanica Frontinus; Regionál Rádia Frontinus; 11:00; por. 1/3; Ján Blahovec
Ján Blahovec, redaktor: "V tomto školskom roku si aj žiaci na Kysuciach budú môcť prvýkrát vyskúšať maturitu
online, ktorá je súčasťou projektu s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania. Kľúčovým cieľom projektu je vytvoriť podmienky na postupné zapojenie
všetkých základných a stredných škôl do tejto formy testovania. Predtým ako žiaci absolvujú skutočnú skúšku
dospelosti, si prostredníctvom generálnej skúšky maturity mohli online vyskúšať ako sú na ňu pripravení.
Termíny tejto skúšky boli pre Žilinský kraj stanovené na koniec februára. Študenti tak mali možnosť vychytať
chyby, ktoré si už pri skutočnej maturite dovoliť nemôžu. Maturita online je elektronická forma externej časti
maturitnej skúšky a je rovnocenná s jej písomnou formou. Testy sú v oboch formách obsahovo identické. Môžu
ju absolvovať iba žiaci certifikačných škôl. Žiakom maturujúcim elektronicky pridáva e-test manipulačný čas na
prácu s odpoveďovým hárkom. Na generálnej skúške bol tento čas nastavený na 5 minút, pričom jeho dĺžka sa
po tejto skúške vyhodnotí, aby sa v prípade potreby čas prispôsobil na ostrú maturitu online. V novej forme
maturity budú dôležité nielen vedomosti, ale i dobré pripojenie na internet, či je škola schopná zabezpečiť to,

aby žiaci boli v aktuálnom reálnom čase pripojení na centrálny server, ktorý spracováva informácie. Najväčšou
hrozbou pri takejto maturite je výpadok internetu, vyjadrila sa riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského
samosprávneho kraja Dana Mažgutová. Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na generálnu skúšku, sa na online
maturitu budú môcť prihlásiť aj naostro, avšak iba v tom prípade, ak sa im táto skúška pozdáva. Pre tých, ktorí
budú takto maturovať, to bude mať aj výhody. Žiak vie predbežné výsledky testu okamžite a nemusí dlho čakať
na výsledok."

46. Aj v Rožňave sa naplno maturovalo: Zmapovali sme situáciu na našich
stredných školách
19.03.2015; www.roznava.dnes24.sk; Rožňava, , s. -; Peter Simon
(http://roznava.dnes24.sk/aj-v-roznave-sa-naplno-maturovalo-zmapovali-sme-situaciu-na-nasich-strednych-sko
lach-200492)
Písomné maturity sú v plnom prúde. My sme zavítali na niektoré rožňavské stredné školy, aby sme vám priniesli
informácie o tohtoročných konajúcich sa maturitných skúškach. Nielen Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v
Rožňave bolo dnes plné slávnostne oblečených študentov. V stredu sa začali totiž písomné maturity zo
slovenského jazyka a literatúry. Žiaci dostali spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie mali 90 minút. Následne
maturanti písali sloh, na ktorý bolo vyhradených 150 minút. Vyberať si mohli zo štyroch tém. Včera sa konala
skúška dospelosti aj z cudzích jazykov. "Na našej škole máme tento rok 69 maturantov. Z toho je 10 študentov s
vyučovacím jazykom maďarským. Tento rok využilo online možnosť maturít 34 študentov gymnázia. Vo štvrtok
bude z matematiky maturovať dokopy 35 študentov. Online bude maturovať 34 študentov zo slovenskej triedy
a jedna študenta z maďarskej bude z matematiky maturovať klasickou písomnou formou a v piatok z
maďarského jazyka bude maturovať 10 študentov," prezradil pre Rožňavu24 riaditeľ gymnázia Jozef Matis. Ako
ďalej dodal, oproti vlaňajšku je počet maturantov na škole taký istý. "Maturanti sa pripravujú počas celého
štúdia, ale určte sa v posledných týždňoch kládol väčší dôraz na testovanie žiakov," dodal Matis. Na Obchodnej
akadémii v našom meste maturovalo v stredu 72 študentov. Vo štvrtok sa k maturantom pridala ešte trieda
bilingvalistov, ktorí maturovali z cudzieho jazyka a to v počte 21 študentov. Dobrovoľnú maturitnú skúšku si
vybralo dohromady 6 študentov obchodnej akadémie. "Na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave maturovalo
40 študentov a z toho 10 študentov z maďarskej triedy. Na našej škole žiaden študent nevyužil online maturitu.
Tesne pred maturitami sme pre študentov pripravili aj cvičné testy, no dbáme na prípravu študentov počas
celého štúdia," uviedol pre náš web riaditeľ školy Ľuboš Lipták. Na SOŠ obchodu a služieb v Rožňave sa to
taktiež hemžilo nervóznymi študentami. Ako nám prezradila školská koordinátorka Andrea Havková, k
maturitám sa tento rok postavilo zo slovenského jazyka a literatúry 53 študentov. Z anglického jazyka 28
študentov, z nemeckého jazyka 18 a ruského 4 študenti. "Študentov pripravujeme počas celého štúdia, no
samozrejme mali aj toto predmaturitné obdobie posilnené," uviedla pre náš portál koordinátorka školy
Havková. Na SOŠ technická v Rožňave podľa slov zástupkyne riaditeľky Anny Egriovej sa stretlo pri maturitách
dohromady 46 študentov. Online maturita na skole využitá nebola a maturantov sa snažia pripravovať počas
celého štúdia.

47. Písomné maturity sa začali, žiaci vypĺňajú testy aj elektronicky
17.03.2015; www.sme.sk; Z domova, 11:00, s. -; Redakcia
(http://s.sme.sk/r-rss/7702041/www.sme.sk/pisomne-maturity-sa-zacali-ziaci-vyplnaju-testy-aj-elektronicky.ht
ml)
Týždeň písomných maturít uzavrú žiaci zo škôl národnostných menších v piatok. BRATISLAVA. Na 729
stredných školách začali v utorok písomné maturity. Žiaci doobeda vypĺňajú testy zo slovenčiny, poobede ich
čaká sloh. Vybrať si budú môcť zo štyroch tém, ktoré prostredníctvom rozhlasu vyhlásia o 12.20 h. Písomné
maturity zo slovenského jazyka a literatúry dnes absolvuje 44.712 a zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským 2059 žiakov. Časť maturantov vypĺňa
maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formu sú rovnaké. Na Strednej
priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave maturuje väčšina žiakov práve elektronicky.
"Naši žiaci, ktorí pristúpili k tejto skúške vôbec po prvýkrát, majú šancu zo zákona maturovať zo slovenského
jazyka túto časť pomocou počítača. Všetci žiaci, ktorí mohli, si radšej zvolili počítač ako klasické písanie testu,"
uviedol pre TASR riaditeľ školy Felix Dömény. Podľa neho je počítačové prostredie pre žiakov prirodzené. "Je to
budúcnosť a som veľmi rád, že ju môžem žiť. Je to budúcnosť, ktorá nás čaká, pretože výpovedná hodnota

takejto maturitnej skúšky je oveľa väčšia. I keď príprava je veľmi náročná," dodal riaditeľ školy. Písomné
maturity budú pokračovať v stredu testom z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných
predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok . Týždeň písomných maturít v piatok uzavrú žiaci zo škôl
národnostných menších, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

48. Na stredných školách maturuje 3662 žiakov
17.03.2015; www.sme.sk; Spravodajstvo, 11:54, s. -;
(http://s.sme.sk/r-rss/7702151/zahorie.sme.sk/na-strednych-skolach-maturuje-3662-ziakov.html)
Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl a školských zariadení. BRATISLAVA.
ZÁHORIE. Písomné maturity absolvuje tento týždeň 3662 žiakov stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského kraja. Ústne maturity ich čakajú od 18. mája do 5. júna. "Maturity sú prvou vážnou
skúškou dospelosti, kedy môžu študenti zúročiť svoje vedomosti a odraziť svoju kariéru v ďalšom svojom
pôsobení, či už na vysokej škole alebo priamo v praxi. Všetkým držím palce a verím, že to zvládnu," odkázal
maturantom predseda BSK Pavol Frešo. Dnes čakajú maturantov písomné testy zo slovenského jazyka a
literatúry, v stredu z vybraných cudzích jazykov a vo štvrtok sa potrápia s matematikou. Písomnú maturitu z
maďarského a ukrajinského jazyka s literatúrou absolvujú študenti na školách s vyučovacím jazykom
národnostnej menšiny v piatok. Z celkového počtu maturantov je 1 049 gymnazistov a 2 613 žiakov zo
stredných odborných škôl, z nich je 333 žiakov v pomaturitnom štúdiu a 210 žiakov v nadstavbovom štúdiu.
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta.
Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36
stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Študuje na
nich 18 417 žiakov a pracuje 2849 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

49. Maturanti sa dnes popasovali s matematikou
19.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 18:11, s. -; Školský servis
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturita-matematika/17614-clanok.html)
Aj dnešný maturitný deň prebehol pod drobnohľadom pracovníkov NÚCEM a predsedov štátnej maturitnej
komisie. Bratislava 19. marca (SkolskyServis.sk) - Externú časť maturitnej skúšky z matematiky absolvovalo 7
465 žiakov z 360 stredných škôl z toho na 23 školách s vyučovacím jazykom maďarským. Zároveň si na 90
certifikačných stredných školách vybralo elektronickú maturitu spolu 1 155 žiakov. Žiaci vypracovali 20 úloh s
výberom odpovede a 10 úloh s krátkou odpoveďou v rozsahu 120 minút a tak čas od 9:45 do 11:45 hodiny bol
pre nich tým náročným obdobím. Počas riešenia testu mohli používať bežné písacie potreby a kalkulačku, ktorá
umožňuje bežné operácie a výpočet hodnôt funkcií uvedených v cieľových požiadavkách. Kalkulačka však
nemohla byť súčasťou mobilného telefónu. Od utorka postupne prechádza skúškou dospelosti viac ako 48 000
študentov na 729 stredných školách pričom 4 433 z nich na 177 certifikovaných školách sa rozhodlo maturovať
modernou elektronickou formou. V utorok možnosť elektronickej maturity prvýkrát využilo viac ako 3 000
žiakov na celom Slovensku, ktorí takto absolvovali elektronický test zo slovenského jazyka a literatúry a
slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Naopak streda patrila len klasickej forme maturity, počas ktorej žiaci
maturovali zo šiestich cudzích jazykov úrovne B1 a B2. Počas týchto dní je v plnej prevádzke i call centrum
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, ktoré poskytuje školám potrebné poradenstvo či
konzultácie a rieši individuálne vzniknuté problémy na školách. "Moderná, elektronická forma maturity posúva
slovenské školstvo medzi elitu v modernom testovaní žiakov. Sme radi, že môžeme i dnes, po druhej
zaťažkávajúcej skúške v podobe e-maturity z matematiky konštatovať, že všetci maturanti, ktorí maturovali z
matematiky elektronickou formou sa svoje predbežné výsledky v krátkom čase dozvedeli ešte dnes a mnohí si
ich už cestou domov zo školy pozreli vo svojom mobilnom telefóne", hodnotí doterajší priebeh maturít štátna
tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Zajtra (20. marca) čaká maturantov posledná skúška, a to z
maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry. "Všetkým maturantom držíme palce, aby sa
im skúška podarila", dodala Kanovská. Aby mohli maturanti pristúpiť k ústnym maturitám musia tie tohto
týždňové písomné, absolvovať s viac ako 33% úspešnosťou z externej časti maturitnej skúšky a s viac ako 25%
úspešnosťou z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
Martina Slušná, hovorkyňa MŠVVaŠ SR pre priamo riadené organizácie

50. Maturita 2015 - elektronická maturita je rovnocenná s papierovou
16.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 10:45, s. -; Školský servis
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturita-2015/17483-clanok.html)
Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.
Bratislava 16. marca (SkolskyServis.sk) - Od utorka 17. marca do piatka 20. marca čaká takmer 50 tisíc
slovenských stredoškolákov externá časť maturitnej skúšky. Na vybraných školách zapojených do projektu
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude
konať z niektorých predmetov externá časť maturitnej skúšky elektronickou formou. Obidve formy budú
obsahovo rovnaké a žiaci ich budú vykonávať v tom istom čase. Oproti štandardnej "papierovej" forme sa prvé
predbežné (neoficiálne) výsledky žiaci dozvedia krátko po jej ukončení. Pripomeňme, že pri klasickej maturite
pretrváva nervozita z výsledkov z externej časti "skúšky dospelosti" dva mesiace. Písomné maturity štartujú v
utorok (17.3.) testami zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci dostanú spolu 64 úloh. Na ich vypracovanie budú
mať 90 minút. Následne budú maturanti písať sloh, na ktorý budú mať vyhradených 150 minút. Vyberať si budú
zo štyroch tém, ktoré sa vyžrebujú pred maturitami z ôsmich možných (úvaha, rozprávanie, výklad,
charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis). Maturant
musí prácu napísať najmenej na 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4. Aké pomôcky môže maturant použiť:
Pri slohu zo slovenčiny bude k dispozícii pomocná literatúra: Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický
slovník, Krátky slovník slovenského jazyka. Pri slohu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry: Pravidlá
slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka, Maďarsko-slovenský slovník,
Slovensko-maďarský slovník. Sloh z maďarského jazyka: A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó). Sloh z
ukrajinského jazyka: Slovensko-ukrajinský slovník. Cudzie jazyky: Pri písaní slohu žiaci nesmú používať zošity,
slovníky, učebnice ani inú literatúru. Matematika: Študenti môžu používať písacie potreby, prehľad
matematických vzťahov, ktorý je súčasťou testu a kalkulačku (ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu a má
maximálne dvojriadkový displej). Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve,
programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru.
Harmonogram skúšok a rozdelenie predmetov:
17. marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
španielsky jazyk, taliansky jazyk
19. marec 2015 (štvrtok) - matematika
20. marec 2015 (piatok) - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

51. Maturitný test zo slovenčiny bol podľa žiakov zvládnuteľný
17.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 18:47, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturitny-test-zo-slovenciny-bol-podl/17560-clanok.html)
Niektorým robili problém otázky z literatúry, iní by zas uvítali viac času. Bratislava 17. marca (TASR) - Test zo
slovenčiny, ktorý vypĺňali maturanti dnes doobeda, bol podľa nich zvládnuteľní. Niektorým robili problém
otázky z literatúry, iní by zas uvítali viac času. "Test sa mi zdal priemerný. Skôr bola ťažšia literatúra ako
slovenčina," uviedol pre TASR maturant Jakub zo Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží
v Bratislave. Problém mu podľa vlastných slov robilo dopĺňanie mien postáv z literárnych diel. Jeho spolužiak
Krištof povedal, že maturitný test bol ťažší ako testy, ktoré si skúšali počas generálnej skúšky maturity online.
"Bolo málo času, viac času by bolo asi treba aj na dopisovanie do jednotlivých hárkov," dodal maturant. Väčšina
žiakov v tejto škole dnes maturovala elektronicky. Čas sa nepozdával ani maturantom v Spojenej škole sv.
Františka z Assisi v Bratislave. "Test bol podľa nich zvládnuteľný, len sa im zdal časovo náročný. Museli si
pozornejšie prečítať úlohy a viackrát si prečítať text, čiže to sa im tak zdalo, že mali málo času," uviedla pre
TASR učiteľka Mária Radičová. Celkovo však boli s otázkami v teste maturanti spokojní. Naopak test sa zdal
ťažký niektorým maturantom v Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Nových Zámkoch. Stredoškoláci, ktorí tu
maturovali online, však už vedeli výsledky okolo pol tretej poobede. "Už chodili, že spravili, takže potom boli
pokojnejší," priblížila Mariana Ferusová zo SZŠ. Písomné maturity budú pokračovať v stredu (18.3.) testom z
cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo
štvrtok (19.3.). Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl národnostných menších, ktorých
čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

52. Na 32 školách dnes prebieha generálna skúška maturity online
10.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 10:30, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/na-32-skolach-dnes-prebieha-generalna/17365-clanok.html)
Riadny termín generálnej skúšky sa uskutočnil v termínoch od 17.2. do 26.2. na približne 330 stredných školách.
Bratislava 10. marca (TASR) - Na niektorých stredných školách si aj dnes maturanti môžu vyskúšať, ako sú
pripravení na skúšku dospelosti. Na 32 školách dnes prebieha náhradný termín generálnej skúšky maturity
online. O náhradný termín požiadali samotné školy. "Určený je pre tie školy, ktoré mali problém počas
generálnej skúšky, či už nemali dostatok licencií, absentoval im IT administrátor z dôvodu chorobnosti, či bola v
škole chrípková epidémia," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu školstva pre priamo riadené organizácie
Martina Slušná. Náhradný termín je určený aj pre školy, ktoré si chcú "natrénovať" úkony IT administrátora i
koordinátora testovania. Riadny termín generálnej skúšky sa uskutočnil v termínoch od 17.2. do 26.2. na
približne 330 stredných školách. Generálna skúška (GŠ) na niektorých školách ukázala rozdiely v informačných
technológiách. Najčastejších chýb sa školy dopustili pri plánovaní termínov generálnej skúšky. "Pre veľa škôl
bola generálka prvým kontaktom s e-testovaním, a tak sa pri plánovaní a realizácii testovania vyskytli v
niektorých školách drobné chyby spôsobné väčšinou neskúsenosťou," priblížila Slušná. Počas testovania
zaznamenali napríklad aj výpadok elektrického prúdu v škole. V niektorých prípadoch zas bolo potrebné
telefonicky školy inštruovať o správnom postupe prípravy a ukončenia generálnej skúšky. Pri testovaní sa
najčastejšie vyskytli problémy s neaktuálnymi prístupovými kľúčmi žiakov k testu, preklepy v dešifrovacom kľúči
alebo v prístupovom kľúči žiaka k testu. "Väčšinu podobných problémov sme odstránili ešte pred samotným
začatím testovania generálnej skúšky," dodala Slušná. Ministerstvo tvrdí, že februárová generálna skúška splnila
svoju úlohu. "Podľa poznatkov z generálnej skúšky v prípade potreby upravíme niektoré časti manuálov pre
školy. Pokiaľ ide o technickú stránku, už počas generálnej skúšky maturity online sa snažíme s dodávateľom a
konkrétnymi školami odstraňovať zistené nedostatky. Generálna skúška je pre nás veľmi dôležitá a cenná je
rovnako pre školy," dodala Slušná. Písomné maturity ako aj maturita online sa tento rok uskutočnia v
termínoch od 17.3 do 20.3.

53. Na stredných školách v Bratislavskom kraji maturuje 3662 žiakov
17.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 10:57, s. -; Školský servis
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/bratislavsky-kraj-maturity/17549-clanok.html)
Z celkového počtu maturantov je 1 049 gymnazistov a 2 613 žiakov zo stredných odborných škôl, z nich je 333
žiakov v pomaturitnom štúdiu a 210 žiakov v nadstavbovom štúdiu. Bratislava 17. marca
(SkolskyServis.sk) - Písomné maturity absolvuje tento týždeň 3662 žiakov stredných škôl, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja. Ústne maturity ich čakajú od 18. mája do 5. júna. "Maturity sú
prvou vážnou skúškou dospelosti, kedy môžu študenti zúročiť svoje vedomosti a odraziť svoju kariéru v ďalšom
svojom pôsobení, či už na vysokej škole alebo priamo v praxi. Všetkým držím palce a verím, že to zvládnu,"
odkázal maturantom predseda BSK Pavol Frešo. Dnes čakajú maturantov písomné testy zo slovenského jazyka
a literatúry, v stredu z vybraných cudzích jazykov a vo štvrtok sa potrápia s matematikou. Písomnú maturitu z
maďarského a ukrajinského jazyka s literatúrou absolvujú študenti na školách s vyučovacím jazykom
národnostnej menšiny v piatok. Z celkového počtu maturantov je 1 049 gymnazistov a 2 613 žiakov zo
stredných odborných škôl, z nich je 333 žiakov v pomaturitnom štúdiu a 210 žiakov v nadstavbovom štúdiu.
Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta.
Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36
stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Študuje na
nich 18 417 žiakov a pracuje 2849 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

54. Študenti národnostných menšín dnes maturujú z maďarčiny a ukrajinčiny
20.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 10:10, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/studenti-narodnostnych-mensin-maturita/17626-clanok.html)
Z maďarčiny absolvuje externú maturitu 2053 študentov, časť z nich vyplní maturitné zadania aj elektronickou
formou. Z ukrajinčiny pristúpi ku skúške 11 maturantov. Bratislava 20. marca (TASR) - Týždeň písomných
maturít dnes uzavierajú študenti národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová práca z maďarského a
ukrajinského jazyka i literatúry. Z maďarčiny absolvuje externú maturitu 2053 študentov, časť z nich vyplní

maturitné zadania aj elektronickou formou. Z ukrajinčiny pristúpi ku skúške 11 maturantov. Maturitný test však
budú musieť vyplniť písomne. Písomné maturity na 729 stredných školách začali v utorok (17.3.) testom a
slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry a pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a
ukrajinským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Maturity pokračovali v stredu (18.3.) testom z
cudzích jazykov. Vo štvrtok (19.3.) písali maturitný test žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov
matematiku.

55. Takmer 7500 maturantov dnes píše test z matematiky
19.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 09:32, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturity-matematika/17590-clanok.html)
Stredoškoláci dostanú 30 úloh a na ich vypracovanie čas 120 minút. Bratislava 19. marca (TASR) - Písomné
maturity dnes pokračujú testom z matematiky, ktorý píše 7469 žiakov. Z tohto počtu vyše 1100 stredoškolákov
vypĺňa zadania elektronicky v rámci e-maturity. Stredoškoláci dostanú 30 úloh a na ich vypracovanie čas 120
minút. Zadania v elektronickej aj písomnej forme sú rovnaké. Študenti môžu používať písacie potreby, prehľad
matematických vzťahov, ktorý je súčasťou testu a kalkulačku (ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu a má
maximálne dvojriadkový displej). Žiaci nesmú používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve,
programovateľnú kalkulačku, kalkulačku s grafickým displejom, zošity, učebnice ani inú literatúru. Týždeň
písomných maturít v piatok (20.3.) uzavrú žiaci zo škôl národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová
práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

56. Maturita zo slovenčiny poodhalí i pridanú hodnotu vo vzdelávaní
16.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 18:54, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturita-zo-slovenskeho-jazyka/17531-clanok.html)
Školy absolvujú prvý pohľad do zrkadla a jeho prostredníctvom dostanú odpoveď na otázku o progrese svojich
žiakov počas štúdia. Bratislava 16. marca (TASR) - Umožnia im to práve zajtrajšie maturity zo slovenského jazyka
a literatúry, ktoré sa stanú podkladom pre koncept pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Samotnú realitu pritom
odhalia už v júni tohto roka. Pridanú hodnotu vo vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk
a literatúra prvýkrát predstaví práve Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), a to v júni
tohto školského roka. Jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte "Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Školy tak budú môcť túto
informáciu využiť v rámci sebahodnotenia pri plánovaní zlepšovania vyučovacích procesov. "Tento ukazovateľ
dokáže škole poskytnúť lepšiu spätnú väzbu, ako len samotný exaktný výsledok externej časti maturitnej
skúšky, lebo zohľadňuje aj úroveň, ktorú súčasní maturanti dosahovali v testovaní 9 pred štyrmi rokmi",
povedal minister školstva Juraj Draxler. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento údaj škole poskytne
informáciu, aký pokrok za štyri roky dosiahli jej žiaci v porovnaní s inými strednými školami. "Zapracovanie
výsledkov pridanej hodnoty vo vzdelávaní do praxe v rámci danej školy, sa môže odraziť na dosiahnutých
výsledkoch žiakov vo vyučovacom procese", vysvetľuje prínos merania tohto ukazovateľa pre školy Romana
Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva. Veľkosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní (PHV) je v
najjednoduchšom prípade rozdiel medzi reálnou úspešnosťou žiaka v Externej časti Maturitnej skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry od očakávanej. Očakávaná úspešnosť žiaka je daná priemerom úspešnosti v
Externej časti všetkých žiakov, ktorí v Testovaní deviatakov posudzovaných žiakov pred štyrmi rokmi mali
rovnakú úspešnosť ako daný žiak. Pri výpočte pridanej hodnoty budú využité archívne dáta za tri populačné
vlny žiakov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2013, 2014 a 2015. Každej strednej škole so štvorročnou
dĺžkou štúdia pošle NÚCEM v júni 2015 údaje o PHV v predmete slovenský jazyk a literatúra. Sprostredkovaním
PHV sa tak Slovensko pridá k iným štátom v Európe a Severnej Amerike (USA), ktoré pridanú hodnotu vo
vzdelávaní sledujú. Napríklad v susednom Poľsku už tri roky informujú školy o pridanej hodnote vo vzdelávaní a
v Maďarsku majú školy správy o PHV z gramotností. TASR informovala Martina Slušná, hovorkyňa Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre priamo riadené organizácie.

57. Žiaci sa oficiálne výsledky písomných maturít dozvedia začiatkom mája
21.03.2015; www.teraz.sk; Školský servis, 09:40, s. -; TASR
(http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/maturity-matematika/17590-clanok.html)
Lepšiu situáciu majú tí žiaci, ktorí vypĺňali maturitné zadania elektronicky. Bratislava 21. marca
(TASR) - Stredoškoláci sa oficiálne výsledky písomných maturít dozvedia začiatkom mája. V elektronickej forme
ich školy dostanú 5. mája. Oficiálne výsledky v papierovej forme doručí kuriérska spoločnosť školám 6. - 7. mája.
"V týchto dňoch sa maturanti od riaditeľov škôl dozvedia ich výsledky v písomných maturitách," uviedla pre
TASR hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná. Lepšiu situáciu majú tí
žiaci, ktorí vypĺňali maturitné zadania elektronicky. Žiaci v online forme e-maturity videli predbežné, neoficiálne
hodnotenie testu hneď po ukončení testovania. Maturanti v režime offline mali predbežné výsledky ešte v ten
deň. "Žiaci si môžu tieto predbežné výsledky pozrieť vo svojom profile v žiackom portáli e-Testu," dodala
Slušná. Písomne maturity sa začali v utorok 17. marca testom a slohovou prácou zo slovenčiny a pokračovali v
stredu (18.3.) testom z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku,
písali test vo štvrtok (19.3.). Týždeň písomných maturít v piatok (20.3.) uzavreli žiaci zo škôl národnostných
menších, ktorých čakal test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny.

58. Slovensko žije maturitným týždňom: Pozrite si témy a na čo sa študenti
sťažovali najviac!
18.03.2015; www.topky.sk; topky.sk, , s. -; SITA, TASR/bap
(http://www.topky.sk/cl/10/1462983/Slovensko-zije-maturitnym-tyzdnom--Pozrite-si-temy-a-na-co-sa-studentistazovali-najviac-)
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Je to tu! Maturanti žmýkajú svoje perá aj mozgy, snažia sa zvládnuť písomnú časť
maturitných skúšok. Na 746 školách po celom Slovensku svoju skúšku dospelosti v týchto dňoch robí viac ako
51-tisíc žiakov. So slovenským jazykom sa potrápili už včera, dnes ich čakali cudzie jazyky. Ako sa s tým zatiaľ
popasovali? Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím elektronického testovania sa zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského
jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z matematiky externá časť maturitnej skúšky
konali elektronickou formou. Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou formou externej časti.
Prečítajte si aj Vo vyspelom svete sme poslední, hrôzostrašný graf ukázal realitu Slovenska: Učitelia plačú!
"Naši žiaci, ktorí pristúpili k tejto skúške vôbec po prvýkrát, majú šancu zo zákona maturovať zo slovenského
jazyka túto časť pomocou počítača. Všetci žiaci, ktorí mohli, si radšej zvolili počítač ako klasické písanie testu,"
uviedol riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave Felix Dömény.
Riaditeľ si tiež myslí, je to krok vpred: "Je to budúcnosť a som veľmi rád, že ju môžem žiť. Je to budúcnosť, ktorá
nás čaká, pretože výpovedná hodnota takejto maturitnej skúšky je oveľa väčšia. I keď príprava je veľmi
náročná." Žiaci sa však trošku posťažovali na náročnosť, chýbal im väčšinou najmä čas.
Zvládnuteľné testy
"Test sa mi zdal priemerný. Skôr bola ťažšia literatúra ako slovenčina," uviedol maturant Jakub. Problém mu
podľa vlastných slov robilo dopĺňanie mien postáv z literárnych diel. Jeho spolužiak Krištof povedal, že
maturitný test bol ťažší ako testy, ktoré si skúšali počas generálnej skúšky maturity online. "Bolo málo času, viac
času by bolo asi treba aj na dopisovanie do jednotlivých hárkov," dodal maturant. Väčšina žiakov v tejto škole
dnes maturovala elektronicky. Čas sa nepozdával ani maturantom v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v
Bratislave. "Test bol podľa nich zvládnuteľný, len sa im zdal časovo náročný. Museli si pozornejšie prečítať úlohy
a viackrát si prečítať text, čiže to sa im tak zdalo, že mali málo času," uviedla učiteľka Mária Radičová. Celkovo
však boli s otázkami v teste maturanti spokojní. Naopak, test sa zdal ťažký niektorým maturantom v Strednej
zdravotníckej škole (SZŠ) v Nových Zámkoch. Stredoškoláci, ktorí tu maturovali online, však už vedeli výsledky
okolo pol tretej poobede. "Už chodili, že spravili, takže potom boli pokojnejší," priblížila Mariana Ferusová zo
SZŠ.
Testy a zadania robia aj profesori
Maturitné testy či témy slohových zadaní zostavujú tímy učiteľov zo stredných, ale aj vysokých škôl. Ešte skôr,
ako takto pripravené zadania dostane maturant, prechádzajú odbornou recenziou a prebehne ich overovanie
na vzorke žiakov. "Z obsahového hľadiska úlohy v testoch a slohové práce zodpovedajú cieľovým požiadavkám
na maturanta, ktoré zjednocujú požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov na výstupe zo stredných
škôl," uviedla hovorkyňa.

Toto boli témy slohových prác, ktorú by ste si vybrali vy?
"Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť." Elbert Hubbard (úvaha)
29%
Pohľad z okna vlaku (umelecký opis)
41%
Čo keby sme ušli? (rozprávanie)
23%
Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia (výklad)
7%
Počet hlasov: 17
Distribúciu testov k písomným maturitám aj tento rok sprevádzajú bezpečnostné opatrenia. Napríklad testové
zásielky sa z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) doručujú do tzv. distribučných
miest odborov školstva pri okresných úradoch v bezpečnostných obaloch. Po testy si v deň maturít chodia
riaditelia stredných škôl. "Po príchode do školy neporušenosť obalov testov ešte prekontroluje predseda
školskej maturitnej komisie, teda externý dozor, ktorý v škole dohliada na bezpečnosť a objektívnosť priebehu
maturít," priblížila hovorkyňa rezortu školstva. Podľa jej slov pri maturitách sú zavedené také bezpečnostné
opatrenia, ktoré sa osvedčili aj v predchádzajúcich ročníkoch maturitných skúšok v rámci celého Slovenska.
Väčšina maturantov si volí angličtinu
Z cudzích jazykov bude najviac žiakov maturovať z anglického jazyka. Stredoškoláci dnes v rámci písomných
maturít vypĺňajú testy z cudzích jazykov a píšu esej na vybranú tému. Písomná maturita z cudzích jazykov však
na rozdiel od utorkového testu zo slovenčiny prebieha iba v papierovej forme. V ľahšom variante testov B1
dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie čas 100 minút. V ťažšom variante B2 dostanú 80 otázok, na
ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Na napísanie eseje budú mať maturanti vyhradených 60 minút.
Testy z úrovne B1 absolvuje 22 674 žiakov, z úrovne B2 celkovo 15 063 žiakov. Z anglického jazyka na oboch
úrovniach maturuje celkovo 37 711 stredoškolákov. Nasleduje nemecký jazyk, pri ktorom z úrovne B1 bude
maturovať 5560 žiakov a z úrovne B2 1379 žiakov, nemecký jazyk si teda vybralo spolu 6932 maturantov. Z
ruského jazyka bude maturovať 786 žiakov pri úrovni B1 a 200 žiakov pri úrovni B2. Z ruského jazyka maturuje
spolu v oboch úrovniach 985 žiakov a z francúzskeho jazyka 61 žiakov. Španielčinu si zvolilo 19 žiakov a
taliančinu osem žiakov. Vo štvrtok 19. marca čakajú maturantov testy z matematiky a v piatok 20. marca
maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti a písomnej formy
internej časti sa uskutoční 14. až 17. apríla. Opravný termín určí ministerstvo školstva, predbežný termín je však
3. až 8. septembra.

59. Maturity v plnom prúde: Atmosféra na topoľčianskom gymnáziu
zachytená v OBRAZOCH
18.03.2015; www.topolcany.dnes24.sk; Topoľčany, , s. -; Katarína Jankeje
Maturita je jedným z najdôležitejších krokov mladého človeka smerom k dospelosti. Prvým dňom písomných
maturít začalo viac ako 48-tisíc študentov stredných škôl. Ako to vyzeralo na gymnáziu v Topoľčanoch? Dnes na
stovky stredoškolákov v našom meste, i po celom Slovensku čakajú testy z cudzích jazykov. V ľahšom variante
testov B1 dostanú žiaci 60 otázok a na ich vypracovanie čas 100 minút. V ťažšom variante B2 dostanú 80
otázok, na ktorých vypracovanie budú mať 120 minút. Okrem toho budú žiaci v oboch úrovniach písať esej na
vybranú tému, na ktorú je určených 60 minút.
V utorok slovenčina, vo štvrtok matematika
Nejde o prvý deň, už v utorok sa spustil maturitný kolotoč testami zo slovenského jazyka, doplnenými o eseje
na vybrané témy. Maturanti, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test
ešte aj vo štvrtok 19. marca. Na vypracovanie 30 úloh budú mať 120 minút. Takmer 150 študentov posledného
ročníka štátneho gymnázia v Topoľčanoch tieto dni taktiež pochopiteľne prežíva stresové obdobie. Nervozita sa
im dala čítať z tváre, do smiechu ani do reči im moc nebolo. "Dnes som viacej nervózna ako včera, z počúvania
nahrávky mám poriadny stres," prezradila mladá maturantka. Maturitný týždeň nestresuje len štvrtákov, ale
nepochybne i ich rodičov. "Ja som celkom v pohode, aj jesť mi chutí, to skôr moji rodičia prežívajú tieto dni
nervóznejšie," dodala s úsmevom štvrtáčka.
Výsledky v máji
Oficiálne výsledky písomných maturít dostanú žiaci 6., respektíve 7. mája. Tento rok mali stredoškoláci možnosť
vypĺňať maturitné zadania aj elektronickou formou. Testy pre papierovú aj elektronickú formu sú rovnaké.

Totožný budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu. Elektronicky budú môcť maturovať z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra či matematika.

60. Maturantov čakajú testy, niektorí budú mať elektronické
16.03.2015; www.webnoviny.sk; Slovensko, 07:42, s. -; SITA
(http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/932796-maturantov-cakaju-testy-niektori-budu-mat-elektronicke
/)
Na vybraných školách budú môcť žiaci absolvovať externú časť maturitnej skúšky elektronickou formou
BRATISLAVA 16. marca (WEBNOVINY) - Žiakov stredných škôl v maturitnom ročníku čaká nasledujúci týždeň
elektronická časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od
utorka 17. marca do piatka 20. marca. Informoval o tom Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na
svojej internetovej stránke.
Najviac maturantov si vybralo angličtinu
Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina
Slušná, žiaci budú robiť maturitné testy na 729 školách. Zo slovenského jazyka a literatúry bude maturovať 44
741 žiakov, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským 2 059
žiakov. Z maďarského jazyka a literatúry bude robiť testy 2 053 žiakov, z ukrajinského jazyka 11 žiakov a z
matematiky 7 469 žiakov. Z cudzích jazykov bude najviac žiakov maturovať z anglického jazyka. Testy z úrovne
B1 absolvuje 22 674 žiakov, z úrovne B2 celkovo 15 063 žiakov. Nasleduje nemecký jazyk, pri ktorom z úrovne
B1 bude maturovať 5 560 žiakov a z úrovne B2 1379 žiakov. Z ruského jazyka bude maturovať 786 žiakov pri
úrovni B1 a 200 žiakov pri úrovni B2.
Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou
V utorok 17. marca je na programe externá časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok zo
slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Následne sú na programe v
stredu 18. marca cudzie jazyky, vo štvrtok 19. marca matematika a v piatok 20. marca maďarský jazyk a
literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti sa
uskutoční 14. až 17. apríla. Opravný termín určí ministerstvo školstva, predbežný termín je však 3. až 8.
septembra. Na vybraných školách zapojených do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a
stredných školách s využitím elektronického testovania sa bude konať zo slovenského jazyka a literatúry,
slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a z matematiky externá časť
maturitnej skúšky elektronickou formou. Elektronická maturita je rovnocenná s papierovou formou externej
časti. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.

61. Maturity v Žiline sú v plnom prúde: Atmosféra na žilinskom gymnáziu
zachytená v OBRAZOCH
18.03.2015; www.zilina.dnes24.sk; Žilina, , s. -; Igor Petrík
(http://zilina.dnes24.sk/maturity-v-ziline-su-v-plnom-prude-atmosfera-na-zilinskom-gymnaziu-zachytena-v-obr
azoch-200444)
V utorok odštartovali písomné maturity na stredných školách testami zo slovenčiny. Preto sme zavítali na jedno
zo žilinských gymnázií, aby sme zistili, ako maturanti prežívajú druhý deň skúšok. Tréma, spoliehanie sa na
šťastie, či viera vo vlastné schopnosti. Ale tiež možnosť využiť novinku, online maturitu. Keď sme sa ráno opýtali
študentov na žilinskom gymnáziu Hlinská, ako prežívajú druhý deň písomných maturít z cudzích jazykov, dostali
sme zaujímavé odpovede.
Rôzne pocity
"Zo slovenčiny mám dobrý pocit, keďže už viem, že som ju spravil a z angličtiny uvidíme. Síce sa bojím, ale čo už
spravím. Myslím si, že som pripravený," povedal Daniel. Podobný názor mala Nikola. "Mám trému z dnešných
maturít, ale myslím, že ju má každý. Lebo úroveň B2 nie je najľahšia, tak uvidíme. Spolieham sa na šťastie."
Prezradila, že na maturity sa priebežne pripravovala už od Vianoc. Väčší optimista bol Matúš. "Celkovo som sa
na maturity pripravoval asi tak dve vyučovacie hodiny. Strach nemám. Na týchto písomných maturitách sa
neobávam ničoho," veril si. Ako ďalej povedal, po strednej škole by chcel ísť na vysokú. "Odbor prekladateľstvo,
do Brna, alebo Prahy." Ani Dávid netajil, že má trému. "Nejaká tu je." Na otázku, ako dlho sa na maturity

pripravoval, odpovedal že od minulého týždňa. "Robil som si testy, to bolo asi tak celé." Tak ako ostatní žiaci, aj
on mohol využiť možnosť online maturity. "Nevybral som si ju. Radšej mám možnosť, keď môžem písať, nechce
sa mi stále pozerať do počítača, bolí ma z toho hlava."
Niektorí žiaci zmaturujú online
"Dnešný deň beží anglický jazyk, úroveň B2 a nemecký jazyk, úroveň B2. To musia absolvovať všetci žiaci, podľa
toho, ktorý jazyk si vybrali. Zase je to externá časť a trvá od 9.45 do 11.45, potom majú žiaci krátku prestávku a
idú na písomnú formu internej časti. Trvá hodinu. Čiže dnes by mali skončiť okolo 14.00 hod," priblížil nám
prebiehajúce maturity Marek Vaňko, zástupca riaditeľky školy. "Vo štvrtok máme 41 žiakov, ktorí idú robiť
maturity z matematiky. Z nej je len externá časť, od 9.45 do 11.45 a z toho osem študentov bude robiť maturitu
online," doplnil zástupca. Ako ďalej povedal, v utorok, pri maturite zo slovenčiny, využilo novinku online
maturity 25 žiakov.
[návrat na 1. stranu]

