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NÁRODNÝ ÚSTAV CERTIFIKOVANÝCH MERANf VZDELÁVANIA 

ŽEHRIANSKA 9, 851 07 BRATISLAVA 5 

stredisko: 43_1 

číslo zmluvy: 93/2016-A 

ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE 

uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 

Zmluvné strany: 

1. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

so sídlom: Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 

IČO: 42134943 

v mene ktorého koná: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka 

na strane jednej 

(ďalej len „Ústav") 

a 

2. Mgr. Martina Dočekalová 

dátum narodenia: 

trvalé bydlisko: 

IBAN: 

na strane druhej 

(ďalej len „Autor") 

Preambula 

Zmluvné strany majú záujem na vytvorení spoločného diela špecifikovaného v článku I. tejto 
zmluvy, ktoré vznikne v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov spoločnou činnosťou viacerých autorov, ktorí súhlasia 
s využitím ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení spoločného diela pod vedením 
Ústavu, ktorý vytvorenie tohto diela inicioval a bude usmerňovať a zabezpečovať proces jeho 
vytvorenia. 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Autora vytvoriť pre Ústav za odmenu špecifikovanú 
v článku II. tejto zmluvy dielo pozostávajúce z jedného testu úrovne B1 a jedného testu 
úrovne B2 pre potreby externej časti maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk, 
špecifikačných tabuliek k jednotlivým testom, vzorového riešenia a kľúča správnych 
odpovedí (ďalej bude dielo spoločne označované ako „Tesť), podľa Špecifikácie predmetu 
zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej len 
„Špecifikácia'1). 

NUCEIV 

Strana 1 z 6 



Článok II. 
Odmena 

1. Ústav a Autor sa dohodli, že za vytvorenie Testu podľa článku I. tejto zmluvy patrí 
Autorovi odmena v celkovej maximálnej výške 408,00 € (slovom: štyristoosem eur). 

2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Ústav a Autor sa dohodli, že 70 % z odmeny podľa bodu 1 tohto článku bude Autorovi 
vyplatených do 90 kalendárnych dní po odovzdaní všetkých prvých verzií Testu podľa 
článku I. tejto zmluvy. Zvyšných 30 % z odmeny podľa bodu 1 tohto článku bude 
Autorovi vyplatených do 90 kalendárnych dní po odovzdaní všetkých finálnych verzií 
Testu podľa článku I. tejto zmluvy. 

4. Ústav v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z o umeleckých fondoch v znení neskorších 
predpisov zrazí Autorovi z autorskej odmeny príspevok pre Literárny fond vo výške 2 % 
a tento odvedie Literárnemu fondu. 

5. Ústav súčasne z dohodnutej odmeny zrazí a odvedie daň vo výške 19 % v súlade s § 
43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

6. Ústav sa zaväzuje, že odmenu zníženú o zrážky v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, 
uhradí Autorovi na účet Autora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

7. V prípade, že harmonogram prác podľa Špecifikácie nebude Autorom riadne dodržaný 
alebo Test bude mať iné nedostatky v kvalite, štruktúre, obsahovom či grafickom 
spracovaní a pod., Ústav môže uplatniť nedostatky diela u Autora bezodkladne po ich 
zistení písomne doporučeným listom, prípadne e-mailom alebo faxom, ktorý následne 
potvrdí listom (ďalej len „reklamácia"). V reklamácii je Ústav povinný nedostatky 
stručne, ale dostatočne popísať, zároveň navrhnúť primeraný čas a spôsob 
požadovaného odstránenia reklamovaných chýb. O odstránení chýb spíšu zmluvné 
strany reklamačný protokol. Ak napriek reklamácii Ústavu Autor opätovne riadne 
nedodrží harmonogram prác podľa Špecifikácie, alebo neodstráni chyby v Teste 
vytýkané Ústavom v lehote poskytnutej Ústavom na ich odstránenie, Ústav má právo 
dohodnutú odmenu jednostranne pomerne znížiť. 

Článok III. 

Práva a povinnosti Autora 

1. Na účely tejto zmluvy sa koordinátorom rozumie vedúci koordinátor autorského tímu, 
ktorý je zamestnancom Ústavu, koordinuje vytvorenie Testu a táto činnosť mu vyplýva 
z pracovnej náplne. 

2. Autor je povinný pravidelne, podľa dohody s povereným koordinátorom, zúčastňovať 
sa na stretnutí kolektívu tvorcov Testu. 

3. Autor je povinný vypracovať vzorové riešenie, kľúč správnych odpovedí, varianty 
testov, špecifikačnú tabuľku a uviesť zdroje východiskových textov k jednotlivým 
textom, plniť úlohy súvisiace s tvorbou testových úloh a Testu, ktoré zadáva poverený 
koordinátor. 

4. Autor je zodpovedný za dodržiavanie harmonogramu a Špecifikácie. 

5. Autor je zodpovedný za zapracovanie prípadných pripomienok od koordinátora a 
recenzentov do Testu a za úpravu Testu na základe štatistickej analýzy z pilotného 
testovania. 

6. Autor je povinný spolupracovať s Ústavom na procese prípravy úloh pre Testy po 
odbornej stránke. 

7. Autor je povinný vytvoriť Test osobne. 
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8. Autor je povinný postupovať pri tvorbe Testu v súlade s pokynmi koordinátora. 

9. Autor sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o celom obsahu Testu a o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s Testom. Autor bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Ústavu nesmie prezradiť údaje získané pri 
vytváraní Testu od Ústavu iným osobám alebo ich využiť vo svoj prospech, prípadne v 
prospech iných osôb. Autor sa zaväzuje nakladať s posudzovanými materiálmi s 
odbornou starostlivosťou a vykonať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo k 
porušeniu povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku. Tieto povinnosti Autora 
pretrvávajú aj po dokončení a odovzdaní Testu, a to počas doby, počas ktorej by 
zverejnenie informácií mohlo poškodiť Ústav alebo ďalšie touto zmluvou dotknuté 
subjekty. 

10. Autor je povinný poskytnúť poverenému zamestnancovi Ústavu na jeho požiadanie 
svoje osobné údaje, telefonický a e-mailový kontakt na zabezpečenie potrebnej 
komunikácie medzi Autorom a Ústavom, prípadne koordinátorom pri tvorbe Testu. 
Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Ústavu zmenu svojich osobných údajov 
(najmä adresu trvalého pobytu, prípadne zmenu priezviska, adresy elektronickej pošty, 
telefónneho čísla, IBAN-u). 

11. Autor ďalej vyhlasuje, že bol v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaný o spracovaní osobných 
údajov v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom a o právach s ním spojených. Autor 
súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely a v rozsahu podľa tejto 
zmluvy. Ústav sa zaväzuje chrániť všetky Autorom poskytnuté osobné údaje a práva 
Autora s nimi súvisiace a spracovávať ich výlučne pre naplnenie obsahu tejto Zmluvy 
alebo splnenie povinností z nej vyplývajúcich pre Ústav. 

12. Autor sa zaväzuje, že neposkytne ani konečné, ani pracovné verzie testových úloh, 
Testu a kľúč správnych odpovedí tretím osobám a ani ich sám nezverejní žiadnym 
spôsobom. 

13. Ústav sa zaväzuje, že poskytne Autorovi materiály potrebné na vyhotovenie diela 
(testy, analýzy). 

14. Ústav má právo sa vyjadriť ku konečnej verzii Testu a zároveň má právo túto konečnú 
verziu Testu dať posúdiť recenzentom a postúpiť ju na pilotné testovanie. 

15. Autor sa zaväzuje, že v prípade, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší povinnosť 
podľa bodu 9 a bodu 12 tohto článku, zaplatí Ústavu zmluvnú pokutu vo výške 
3 000,00 € (slovom: tritisíc eur). 

16. Autor sa zaväzuje, že v prípade, ak poruší povinnosti podľa tejto Zmluvy, uhradí 
Ústavu náhradu škody, ktorá Ústavu vznikla v dôsledku porušenia povinností Autora 
podľa tejto zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť Autora uhradiť zmluvnú pokutu podľa 
bodu 15 tohto článku. 

17. Autor je počas výkonu majetkových práv k Testu Ústavom povinný zdržať sa výkonu 
majetkových práv k Testu. 

Článok IV. 

Doba vytvorenia predmetu zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Autor vytvorí a odovzdá testové úlohy a Test Ústavu 
v súlade s harmonogramom v Špecifikácii. 
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Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade, ak Autor nedodrží povinnosť stanovenú v článku IV. tejto zmluvy, má Ústav 
právo nevyplatiť Autorovi odmenu alebo v prípade omeškania Autora s odovzdaním 
Testu Ústavu, vzniká Ústavu právo na pomerné krátenie výšky odmeny stanovenej 
touto zmluvou. 

2. V prípade existencie neodstrániteľných nedostatkov Testu má Ústav právo odstúpiť od 
zmluvy bez poskytnutia primeranej lehoty na nápravu. Ústav má právo odstúpiť od 
zmluvy aj v prípade, ak Autor Ústavu nepredloží Test ani do 10 dní po uplynutí lehoty 
podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy. 

3. Autor má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak mu v j ej plne ní bránia vážne zdravotné 
dôvody potvrdené lekárskou správou, pre ktoré nie je schopný vytvorenie Testu 
dokončiť. 

4. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva ruší, a to dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je Autor povinný odovzdať Ústavu výsledok doterajšej 
tvorivej duševnej činnosti na vytvorení Testu a Ústav je povinný zaplatiť Autorovi sumu, 
ktorá pripadá na práce na Teste už vykonané podľa ohodnotenia Ústavu. 

Článok VI. 

Ustanovenia o spoločnom diele 

1. Autor súhlasí s využitím vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení testových úloh 
a Testu pod vedením Ústavu, ktorý vytvorenie tohto diela inicioval a bude usmerňovať 
a zabezpečovať proces jeho vytvorenia. Autor podpisom tejto zmluvy svoj súhlas podľa 
predchádzajúcej vety potvrdzuje. 

2. Autor prehlasuje, že k dnešnému dňu predmet tejto zmluvy nevytvoril a ani 
v budúcnosti nevytvorí ako výsledok vlastnej tvorivej činnosti ani ako súbor nezávislých 
diel alebo iných prvkov. 

3. Autor prehlasuje, že všetky úlohy obsiahnuté v Teste sú pôvodné a doteraz neboli 
publikované v žiadnej podobe. 

Článok VII. 

Práva a povinnosti Ústavu 

1. Ústav vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové práva Autora k Testu. Tieto 
majetkové práva spočívajú v 

a) práve použiť Test, 

b) práve udeľovať súhlas na každé použitie Testu, najmä na vyhotovenie jeho 
rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu Testu alebo jeho rozmnoženiny 
predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, spracovanie Testu, to 
všetko v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. 

2. Ústav môže právo výkonu majetkových práv Autora postúpiť tretej osobe len 
so súhlasom Autora. Autor podpisom tejto zmluvy udeľuje Ústavu výslovný súhlas 
s prípadným postúpením práva výkonu majetkových práv Autora Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

3. Autor je povinný zdržať sa použitia diela alebo udeliť súhlas na použitie diela inej 
osobe. 
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4. Autor udeľuje podpisom tejto zmluvy súhlas na zverejnenie Testu. Osobnostné práva 
Autora k Testu inak nie sú dotknuté. 

Článok VIII. 

Trvanie práv a povinností 

1. Skončením zmluvného vzťahu medzi Ústavom a Autorom zostávajú nároky zmluvných 
strán na náhradu škody a na vyplatenie odmeny Autorovi podľa tejto zmluvy 
nedotknuté. 

Článok IX. 

Ďalšie dojednania 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade so zákonom č. 546/2010 
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

2. Zmluvné strany súhlasia so sprístupnením obsahu tejto zmluvy vrátane jej príloh 
a prejavu osobnej povahy (podpis), výlučne pri zachovaní ochrany duševného 
vlastníctva a ďalších práv podľa platnej právnej úpravy, po prípadnom odstránení 
osobných údajov Autora na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií) alebo iných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy vrátane jej príloh 
a prejavu osobnej povahy, výlučne pri zachovaní ochrany duševného vlastníctva 
a ďalších práv podľa platnej právnej úpravy, po prípadnom odstránení osobných údajov 
Autora na internetovej stránke Ústavu alebo iným spôsobom za účelom splnenia 
povinnosti zverejňovať zmluvy v zmysle platnej legislatívy. Autor berie na vedomie a 
súhlasí s tým, aby Ústav zverejnil túto zmluvu v rozsahu požadovanom uznesením 
vlády, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pri zachovaní ochrany 
osobných údajov a duševného vlastníctva Autora. 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky na Internete (https://www.crz.gov.sk/) v zmysle ustanovenia § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z, okrem ustanovení článkov VI. 
až VIII. tejto zmluvy, ktoré nadobúdajú platnosť dňom podpisu zmluvy a účinnosť dňom 
vytvorenia Testu alebo jeho časti v zmysle článku I. tejto zmluvy. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Špecifikácia ako Príloha č.1. 

3. Písomnosti, ktoré je podľa tejto Zmluvy potrebné doručiť, sa zmluvným stranám 
doručujú na adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy, pokiaľ zmluvná strana 
písomne neoznámi inú adresu pre doručovanie písomností. 

4. Predmetná zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná iba písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 
podpísali. 
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6. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach, pričom Autor obdrží jedno (1) 
vyhotovenie a Ústav obdrží dve (2) vyhotovenia zmluvy. 

V Bratislave dňa V Bratislave dňa ± . M 

Autor Za Ustav: 

PhDr. Romana Kanovská 

riaditeľka NÚCEM 
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A 
NÁRODNÝ ÚSTAV CERTIFIKOVANÝCH MERANÍ VZDELÁVANIA 

ŽEHRIANSKA 9 ,851 07 BRATISLAVA 5 

Prí loha č. 1 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

Predmet zmluvy: vytvoriť dielo pozostávajúce z z jedného testu úrovne B1 a jedného 
testu úrovne B2 pre potreby externej časti maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk, 
špecifikačných tabuliek k jednotlivým testom, vzorového riešenia a kľúča správnych 
odpovedí. 

Harmonogram prác autorského tímu AJ 

Testy EČ MS: 

• 2 testy mimoriadneho/pilotného termínu (1 test B1. 1 test B2) 

prvá verzia testov (úroveň B1, B2) pred pilotným testovaním do: 30.11. 2016, 
druhá verzia testov po zapracovaní potrebných úprav na podklade štatistických 
výsledkov pilotného testovania do: 31. 07. 2017, 
finálna verzia testov po recenzii a prípadnej 2. pilotáži do: 29. 09. 2017. 

Špecifikácia tvorby testov - cudzí jazyk 

Podrobnosti špecifikácie: 

Ku každému testu EČ MS bude vytvorené: 

• Špecifikačná tabuľka obsahujúca základné charakteristiky testu, ako sú: 

> počet a typ úloh (s krátkou odpoveďou/s výberom odpovede), 
> téma podľa katalógu cieľových požiadaviek, či pedagogickej dokumentácie pre 

daný predmet a úroveň, resp. podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky 
(SERR), 

> špecifický cieľ úlohy (podľa katalógu cieľových požiadaviek/pedagogickej 
dokumentácie pre daný predmet a úroveň, prípadne deskriptor podľa SERR), 

> odhadovanú náročnosť úloh zadefinovanú podľa tabuľky predpokladanej 
obťažnosti uvedenej v tejto špecifikácii, 

> porovnanie náročnosti úlohy s úrovňou podľa SERR, 
> odhadovaný čas potrebný na vyriešenie časti testu. 

NUCEM 
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• Kľúč správnych odpovedí (ďalej len „kľúč") 

> Kľúč musí obsahovať všetky možnosti správnej odpovede. 
> Kľúč musí v poznámke obsahovať aj všetky okolnosti uznania správnej odpovede: 

s veľkým/malým písmenom, ak ide napríklad o názov; číselne aj slovne, ak ide 
o číselný údaj), či všetky používané znaky - apostrof, dĺžeň, úvodzovky alebo aj 
skrátené tvary. 

> Ak sú k dispozícii žiacke odpovede z pilotného testovania, kľúč obsahuje 
v poznámke aj príklady najčastejších či najtypickejších nesprávnych odpovedí, 
ktoré v žiadnom prípade nemôžu byť uznané ako správne. 

> V časti Počúvanie s porozumením treba v kľúči uviesť aspoň pri jednej položke 
najčastejšie možné akceptovateľné pravopisné chyby, ktoré nemenia význam slova 
a mohli by byť uznané ako správne odpovede. 

• Pri každej úlohe bude uvedený zdroj východiskového textu: 

o Testy úrovne B2: použitý zdroj východiskového textu sa uvedie podľa 
najzaužívanejšej normy v danom cudzom jazyku. Testy B1: pri uvedení zdroja sa treba 
riadiť nasledovným. 

1. V prípade použitia internetu bude uvedené: celý priamy odkaz na internetovú stránku, 
meno autora východiskového textu (ak bol uvedený), dátum prístupu 
k východiskovému zdroju. 
Príklad: 

www.ralf-kinas.de, Ferienjobs, 11. 09. 2009, upravené 
•=> http://www. thatslife. com.au/Article/Real-Life/Real-Life-Stories/l-got-3-proposals-in-

one-day, 18. 09. 2012, upravené 

základná stránka 
(čiarka/lom ka na konci) 

konkrétna cesta k textu 
(čiarka na konci) 

dátum prístupu 
(čiarka na konci) upravené 

www. ralf-kinas. de, Ferienjobs, 11.09. 2009, upravené 

http://www. thatslife. com.au/ Article/Real-Life/Real-Life-Stories/I-
got-3-proposals-in-one-day, 18. 09. 2012, upravené 

2. V prípade použitia kníh, novín alebo časopisov (tlačenej literatúry) bude uvedené: 
názov knihy/novín/časopisu, názov článku, meno autora, rok vydania, číslo, strana 
a naskenovaný alebo skopírovaný východiskový text bude tvoriť prílohu odovzdaného 
testu. 

a) z časopisu: 
Priezvisko, M.: Názov článku. In: Časopis, rok, s. 53- 58, upravené 
Lightbown, P.: Language Learning. In: Daily Mail, 1999, s. 53- 58, upravené 

Priezvisko, M.: Názov článku. In: Časopis, rok, číslo, s. 53 - 58, upravené 

Lightbown, P.: Language Learning. In: Daily Mail, 1999, č. 7, s. 53-58, upravené 

b) z knihy: 
Priezvisko, M.: Názov knihy. Mesto: Vydavateľstvo, rok, s. 5 3 - 58, upravené 
Brown, R.: Famous Man. Bratislava: Elita, 1999, s. 53 - 58, upravené 

Priezvisko, M.: Názov knihy. Mesto: Vydavateľstvo, rok, s. 53 - 58, upravené 

Brown, R.: Famous Man. Bratislava: Elita, 1999, s. 53 - 58, upravené 

- Zdroje nebudú v zátvorke 
- Dátumy sa budú uvádzať vo forme: 07. 05. 2014 (nie bez medzier: 7. 5. 2014) 
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3. Ak je východiskový text prevzatý z internetu, avšak webový link už nie ie aktívny, 
prípadne bol text prevzatý pomocou predplateného prístupu na webovú stránku, je 
potrebné odovzdať stiahnutú elektronickú verziu pôvodného východiskového textu 
alebo printscreen stránok. 

Charakteristika testov EČ MS pre úrovne B1. B2. 

• Podľa Špecifikácií testov z cudzích jazykov úroveň B1/B2 pre externú časť a písomnú 
formu internej časti maturitnej skúšky. 

• Testy z rovnakej úrovne musia byť kvantitatívne aj kvalitatívne rovnocenné z dôvodu 
použitia jedného z nich v riadnom a ďalšieho/ďalších v náhradnom či opravnom 
termíne (resp. mimoriadnom) termíne maturitnej skúšky. 

Obťažnosť úloh a bodovanie 
• Každá správna odpoveď sa hodnotí celočíselne 1 bodom. 
• Obťažnosť položky je pri štatistickom vyhodnocovaní testov chápaná ako 

percentuálny podiel žiakov, ktorí správne riešili danú položku. Z hľadiska 
zabezpečenia vysokej reliability je optimálne, aby sa obťažnosť väčšiny položiek 
pohybovala okolo 50 %. Rozdelenie položiek podľa percentuálnej hodnoty obťažnosti 
pri štatistickom vyhodnocovaní testu uvádza nasledujúca tabuľka. 

• Obťažnosť konkrétnej položky v rámci testu je chápaná ako obťažnosť položky 
pohybujúcej sa na danej referenčnej úrovni SERR. Autori pri koncipovaní testu volia 
takú náročnosť položiek, aby test ako celok reflektoval stanovenú úroveň obťažnosti 
položiek zadaných v tabuľke. Napr. do testu úrovne B2 zaraďujú položky, ktoré na 
základe odborného predpokladu odhadujú, že budú pre žiakov úrovne B2 veľmi ľahké 
až veľmi obťažné. 

Klasifikácia položiek podľa obťažnosti a ich zastúpenie v testoch EČ MS úrovne B1, B2 

Hodnota 
obťažnosti 

Obťažnosť 
položky 

test B1 
(60 položiek) 

test B2 
(80 položiek) 

0 - 2 0 % veľmi obťažná 5 5 

20 - 40 % obťažná 10 20 

40 - 60 % stredne obťažná 30 30 

60 - 80 % ľahká 10 20 

8 0 - 1 0 0 % veľmi ľahká 5 5 

Charakteristika zadaní PFIČ MS úrovní B1. B2 

• Podľa Špecifikácií testov z cudzích jazykov úroveň B1/B2 pre externú časť a písomnú 
formu internej časti maturitnej skúšky. 

• Žiaci majú v krátkom písomnom útvare prezentovať nasledovné zručnosti: 
dodržiavanie zodpovedajúcich kompozičných postupov, štylizácie a formálneho 
členenia prejavu, používanie primeranej slovnej zásoby a správnych gramaticko-
syntaktických štruktúr a pravopisu. 
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• Žiaci dostanú zadanie témy, obsahové požiadavky definované štruktúrovaným 
zadaním v niekoľkých bodoch a z toho vyplývajúcu formu písomného prejavu. 

• Hodnotenie musí zohľadňovať rovnocenne obsah úlohy, členenie a stavbu textu, 
slovnú zásobu a gramatiku. 

• Maximálny počet bodov za úlohu je 20 bodov. Nie je možné bodovať po polbodoch. 

Spôsob odovzdania testových materiálov: 

Všetky verzie testov a kľúčov správnych riešení si členovia tímu odovzdávajú osobne na 
stretnutiach tímu, ktoré sa uskutočňujú v NÚCEM alebo na mieste schválenom 
zodpovedným pracovníkom NÚCEM. Je prísne zakázané posielať spomínané materiály 
elektronickou poštou. Vedúci autorského tímu odovzdá testy koordinátorovi v elektronickej 
podobe na externom nosiči dát (USB kľúč a pod.), v dokumente Word, typ písma Arial 11, 
bez akýchkoľvek tabuliek, šablón či preddefinovaných formátov a štýlov písma. 

Poznámka 

K tejto špecifikácii je ďalej priložená: 

1. Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre externú časť a písomnú formu 
internej časti maturitnej skúšky. 

2. Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu 
internej časti maturitnej skúšky. 
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Špecifikácia testov 

z cudzích jazykov úroveň B1 

pre externú časť a písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2016/2017 

Bratislava 2016 



Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Test externej časti maturitnej skúšky (ďalej „EČ MS") je určený všetkým maturantom 
stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku 
z povinného cudzieho jazyka. 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá maturitný test úrovne B1 komunikačnej úrovni B1 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky vydaného Radou Európy. 

Test rešpektuje obsah zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Obsah testu vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
z príslušných cudzích jazykov pre úroveň B1 z roku 2012 (ŠPÚ, Bratislava 2012), 
schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
s platnosťou od 01. 09. 2013, zverejnených na stránke Štátneho pedagogického ústavu 
http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-
platne-od-skolskeho-roka-20132014. 

Na administráciu testov EČ MS z cudzích jazykov úrovne B1 je pridelených 100 minút a na 
vypracovanie zadania PFIČ MS majú žiaci stanovený čas 60 minút. 

Test EČ MS pozostáva z troch častí: 
• počúvanie s porozumením, 
• gramatika a lexika (jazyk a jeho použitie), 
• čítanie s porozumením. 

V teste EČ MS budú použité dva hlavné typy úloh: 
• úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO): 

^ úlohy na doplňovanie, 
^ úlohy na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X alebo písmená A - G), 
^ cloze test, 
^ úlohy zamerané na tvorbu slov; 

• úlohy s výberom odpovede (ÚVO): 
^ multiple choice (výber zo 4 možností), 
^ multiple choice (výber z 3 možností alebo P/N/X), 
^ úlohy na priraďovanie (možnosti A - J), 
^ úlohy typu: P/N + odsek. 

Témy vychádzajú z tematických okruhov, ktoré sú špecifikované v cieľových požiadavkách 
na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušných cudzích jazykov pre úroveň B1. 
Jednotlivé časti testu EČ MS budú obsahovať rôzne typy úloh zamerané na rozličné témy, 
ktoré sa v jednotlivých častiach testu budú obmieňať. 

Pokyny k úlohám v testoch EČ MS budú formulované v slovenskom jazyku (pre školy 
s vyučovacím jazykom maďarským v maďarskom jazyku). Ak si to bude typ testovej úlohy 
vyžadovať, uvedie sa vzorové riešenie. 

Test EČ MS úrovne B1 bude obsahovať 8 textov: 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

• 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (20 položiek - 30 minút), 
• 2 texty v časti Gramatika a lexika (20 položiek - 25 minút), 
• 3 texty v časti Čítanie s porozumením (20 položiek - 45 minút). 

Testy externej časti maturitnej skúšky patria z hľadiska teórie tvorby testov medzi tzv. 
NR-testy (norm-referenced), čiže rozlišovacie testy, ktorých cieľom nie je v prvom rade 
overenie miery osvojenia testovaných poznatkov žiakmi, ale ide v nich o vytvorenie poradia 
testovaných žiakov podľa miery úspešnosti v absolvovanom teste priradením percentilu 
každému žiakovi (percentil určuje percento žiakov, ktorí v teste dosiahli horší výsledok než 
daný žiak). Celková priemerná úspešnosť testovanej populácie v takto koncipovaných 
testoch sa má pohybovať v rozmedzí 40 - 60 %, pričom NR-testy vždy obsahujú ľahké, 
stredne obťažné aj veľmi obťažné úlohy, ktorých základnou vlastnosťou je to, že dobre 
rozlíšia žiakov jednotlivých výkonnostných skupín. 

Podrobnú charakteristiku testov EČ MS a zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov úrovne B1 
podľa jednotlivých častí uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Charakteristika testu externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka úroveň B1 

Počúvanie s porozumením 

Cieľ 
Overiť schopnosť žiaka dôsledne a efektívne počúvať hovorený prejav 
v príslušnom cudzom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, 
ktoré sú potrebné na splnenie úlohy. 

Čas Odporúčaný čas je približne 30 minút. 

Počet textov 
3 texty rôznej dĺžky (texty sú variabilne v rozsahu cca 400 - 600 slov). 
Žiak si vypočuje každý text dvakrát. Na prečítanie každej úlohy má žiak 
2 minúty. Na dokončenie úlohy má 1 minútu. 

Charakteristika 
textov 

Texty na počúvanie sú nahovorené hovoriacimi, pre ktorých je daný cudzí 
jazyk rodným jazykom alebo pracovným jazykom, ktorý zvládli na 
pokročilej úrovni (C1, C2). Hovoriaci používajú medzinárodne 
akceptované varianty štandardnej výslovnosti, nehovoria miestnym 
dialektom, výslovnosť majú zreteľnú, tempo reči primerané. V textoch nie 
sú slangové, špecifické ani málo frekventované technické výrazy, 
nahrávka je bez sprievodných rušivých zvukov. 

Typy textov Zastúpenie textov je monologického (napr. rozprávanie, rozhlasové 
správy) aj dialogického charakteru (dialógy, konverzácia viacerých 
účastníkov - rozhovor, diskusia, interview). 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty zodpovedajú ústnemu jazykovému prejavu, tematicky sú blízke 
cieľovej skupine - programy so súčasnou problematikou, rozhlasové 
a televízne upútavky, správy, príbehy, spoločenský styk, inštrukcie, 
odkazy, reklamné texty, prednášky. Texty sú prevzaté z autentických 
materiálov. Zdrojmi sú médiá a masovokomunikačné prostriedky (tlač, 
rozhlas, televízia, internet). 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, ktoré sú v rozsahu vedomostí 
a skúseností žiakov a sú v súlade s cieľovými požiadavkami z daného 
cudzieho jazyka. Texty nie sú po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce 
alebo diskriminujúce, nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť 
blízkeho človeka, násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) -
naopak prevažuje výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti a 

zručnosti 

Celkové porozumenie textu. 
Porozumenie hlavnej myšlienke, podstatným informáciám, špecifickým 
a dôležitým detailom. 
Pochopenie vzťahov, názorov, pocitov, postojov, nálad, zámerov, 
rozoznanie komunikatívnej funkcie výpovedí. 

Počet 
položiek 20 (prvý text: 7, druhý text: 6, tretí text: 7) 

Typy 
testových úloh 

1: multiple choice (výber zo 4 možností) 
2: multiple choice (výber z 3 možností alebo P/N/X) 
3: úloha na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X či písmená A - G )/ 

úloha na doplňovanie (zhrnutie) 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 20 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kľúča správnych odpovedí. V tejto 
časti testu sa nehodnotia pravopisné chyby. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Gramatika a lexika 

Cieľ 

Overiť pomocou receptívnych a produktívnych kontextualizovaných úloh, 
ako žiak zvládol osnovami predpísaný rozsah syntakticko-gramatických 
štruktúr a slovnej zásoby, overiť jeho schopnosť používať jazyk v rôznych 
kontextoch. 

Čas Odporúčaný čas je 25 minút. 

Počet textov 2 texty rôznej dĺžky. 

Dĺžka textov 
Odporúčaný rozsah oboch textov spolu je 600 - 700 slov. 
Texty sú variabilne v rozsahu približne 250 - 350 slov. 

Charakteristika 
textov 

Autentické, prípadne upravené alebo účelovo zostavené texty na 
primeranej úrovni náročnosti. Texty sú obsahovo zamerané na témy 
vymedzené cieľovými požiadavkami daného cudzieho jazyka. Jazykové 
štruktúry a slovná zásoba v týchto textoch zodpovedajú danej úrovni. 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty písané pre širokú verejnosť, ktoré spadajú do rámca 
predpokladaných žiakových skúseností a boli napísané pre čitateľov, ktorí 
sú vekovo a záujmovo porovnateľní s maturujúcimi žiakmi - denníky, 
časopisy, reklamné texty, brožúry, internet, populárno-náučné texty. 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, s ktorými sa žiaci stretávajú 
v každodennom živote (diskusie, polemické články, reportáže, opisy, 
rozprávanie, príbehy, atď.). Sú v rozsahu vedomostí a skúseností žiakov a 
v súlade s cieľovými požiadavkami daného cudzieho jazyka. Texty nie sú 
po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce alebo diskriminujúce, 
nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť blízkeho človeka, 
násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) - naopak prevažuje 
výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti a 

zručnosti 

Overiť, či je žiak schopný vhodne a správne doplniť do textu chýbajúcu 
lexiku, použiť správnu syntakticko-gramatickú konštrukciu v kontexte, 
vyjadriť rovnaký jav alebo funkciu iným spôsobom. Overiť zvládnutie 
gramatiky a slovnej zásoby v rozsahu cieľových požiadaviek daného 
cudzieho jazyka. 

Počet 
položiek 20 (prvý text: 10, druhý text: 10) 

Typy 
testových úloh 

1: multiple choice (výber zo 4 možností) 
2: úloha zameraná na výber z banky slov/zmenu tvaru slova/ 

dokončenie slova/cloze test (úloha na doplňovanie) 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 20 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kľúča správnych odpovedí. 
Pravopisné a gramatické chyby nie sú prípustné. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Čítanie s porozumením 

Cieľ 
Overiť schopnosť žiaka presne a efektívne čítať rôzne texty v danom 
cudzom jazyku, porozumieť im a získať z nich informácie potrebné na 
splnenie úlohy. 

Čas Odporúčaný čas je 45 minút. 

Počet textov 3 texty rôznej dĺžky a náročnosti. 

Dĺžka textov 
Odporúčaný rozsah všetkých troch textov spolu je 900 - 1000 slov. 
Texty sú variabilne v rozsahu približne 300 - 350 slov. 

Charakteristika 
textov 

Texty sú prevzaté z autentických materiálov, čiastočne didakticky 
upravované. Obsahovo sú zamerané nielen na témy z každodenného 
života, ale aj na populárno-náučné, neobsahujú však odbornú ani vedeckú 
terminológiu. Slangové výrazy a dialektizmy sú neprípustné. Texty 
obsahujú aj určité percento neznámej slovnej zásoby (pre overenie, či žiak 
dokáže odhadnúť význam neznámej slovnej zásoby z kontextu). Texty 
môžu byť doplnené vizuálnym materiálom (diagramy, tabuľky, obrázky). 

Typy textov 
Oznamy, letáky, brožúrky, príručky, inzeráty, opisy, rozhovory, súkromné 
aj úradné listy, novinové články, články z časopisov, internetu, súčasná 
literatúra. 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty písané pre širokú verejnosť, ktoré spadajú do rámca 
predpokladaných skúseností žiaka a boli napísané pre čitateľov, ktorí sú 
vekovo a záujmovo porovnateľní s maturujúcimi žiakmi - denníky, 
časopisy, beletria, internet, reklamné texty, brožúry, populárno-náučné 
texty. 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, ktoré sú v rozsahu vedomostí 
a skúseností žiakov a sú v súlade s cieľovými požiadavkami daného 
cudzieho jazyka. Texty nie sú po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce 
alebo diskriminujúce, nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť 
blízkeho človeka, násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) -
naopak prevažuje výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti a 

zručnosti 

Globálne porozumenie, selektívne porozumenie, detailné porozumenie 
textu, odhad neznámych slov z kontextu, pochopenie štruktúry textu, 
rozpoznanie komunikatívnej funkcie výpovedí. 

Počet 
položiek 

20 (prvý text: 7, druhý text: 6, tretí text: 7) 

Typy 
testových úloh 

1: úloha na priraďovanie (možnosti A - J) 
2: úloha typu: P/N + odsek 
3: úloha na doplňovanie 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 20 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kľúča správnych odpovedí. 
Pravopisné a gramatické chyby nie sú prípustné. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Charakteristika písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 
úroveň B1 

Cieľ 
Preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky 
a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne a na primeranej úrovni 
podľa cieľových požiadaviek daného cudzieho jazyka. 

Čas 60 minút 

Počet úloh Jedna úloha, tematicky zadaná na základe cieľových požiadaviek 
daného cudzieho jazyka. 

Testované 
zručnosti 

Dodržanie obsahu, používanie primeraných jazykových štruktúr, 
rozsah slovnej zásoby, kompozícia a štylizácia, formálne členenie 
písomného prejavu, pravopis. 

Testová úloha 
Riadené písanie na základe slovného alebo vizuálneho podnetu. 
Úloha so štrukturalizovaným zadaním (3 - 5 bodov). 

Rozsah 160 - 180 slov 

Kritériá hodnotenia Pozri „Pokyny na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov". 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Spoločný dizajn testov z cudzích jazykov pre úroveň B1 - externá časť maturitnej skúšky 

časť ukážka počet položiek formát úloh 
bodová váha 

položky 
spolu bodov 

celkový čas 
na vypracovanie 

1. časť 
Počúvanie 

s porozumením 

1. nahrávka 7 
úloha s výberom odpovede 

multiple choice - výber zo 4 možností 1 7 

1. časť 
Počúvanie 

s porozumením 
2. nahrávka 6 

úloha s výberom odpovede 
multiple choice - výber z 3 možností/P/N/X 1 6 

1. časť 
Počúvanie 

s porozumením 

3. nahrávka 7 

úloha s krátkou odpoveďou 
úloha na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X alebo 

písmená A - G)/úloha na doplňovanie (zhrnutie) 
1 7 

položiek 20 20 cca 30 minút 

2. časť 
Gramatika a 

lexika 

1. text 10 
úloha s výberom odpovede 

multiple choice - výber zo 4 možností 1 10 
2. časť 

Gramatika a 
lexika 2. text 10 

úloha s krátkou odpoveďou 
doplňovacia úloha (výber z banky slov, cloze test, 

zmena tvaru slova, dokončenie slova) 
1 10 

položiek 20 20 25 minút 

3. časť 
Čítanie 

s porozumením 

1. text 
7 

úloha s výberom odpovede 
priraďovanie (10 daných možností A - J) 1 7 

3. časť 
Čítanie 

s porozumením 

2. text 6 
úloha s výberom odpovede 

P/N + odsek 1 6 
3. časť 
Čítanie 

s porozumením 

3. text 7 

úloha s krátkou odpoveďou 
doplňovacia úloha (zhrnutie formou viet/zhrnutie 

formou súvislého textu) 
1 7 

položiek 20 20 45 minút 

spolu 60 60 100 minút 
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Špecifikácia testov 

z cudzích jazykov úroveň B2 

pre externú časť a písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky 

v školskom roku 2016/2017 

Bratislava 2016 



Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Test externej časti maturitnej skúšky (ďalej „EČ MS") je určený všetkým maturantom 
gymnázií, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka 
a maturantom stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí sa pripravujú na maturitnú 
skúšku z cudzieho jazyka a počas svojho štúdia dosiahli úroveň B2. 

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá maturitný test úrovne B2 komunikačnej úrovni B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky vydaného Radou Európy. 

Test rešpektuje obsah zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Obsah testu vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
z príslušných cudzích jazykov pre úroveň B2 z roku 2012 (ŠPÚ, Bratislava 2012), 
schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
s platnosťou od 01. 09. 2013, zverejnených na stránke Štátneho pedagogického ústavu 
http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-
platne-od-skolskeho-roka-20132014. 

Na administráciu testov EČ MS z cudzích jazykov úrovne B2 je pridelených 120 minút a na 
vypracovanie zadania PFIČ MS majú žiaci stanovený čas 60 minút. 

Test EČ MS pozostáva z troch častí: 
• počúvanie s porozumením, 
• gramatika a lexika (jazyk a jeho použitie), 
• čítanie s porozumením. 

V teste EČ MS budú použité dva hlavné typy úloh: 
• úlohy s krátkou odpoveďou (ÚKO): 

^ úlohy na doplňovanie, 
^ úlohy na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X alebo písmená A - G), 
^ cloze test, 
^ úlohy zamerané na tvorbu slov; 

• úlohy s výberom odpovede (ÚVO): 
^ multiple choice (výber zo 4 možností), 
^ multiple choice (výber z 3 možností alebo P/N/X), 
^ úlohy na priraďovanie (možnosti A - J), 
^ úlohy typu: P/N + odsek. 

Témy vychádzajú z tematických okruhov, ktoré sú špecifikované v cieľových požiadavkách 
na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušných cudzích jazykov pre úroveň B2. 
Jednotlivé časti testu EČ MS budú obsahovať rôzne typy úloh zamerané na rozličné témy, 
ktoré sa v jednotlivých častiach testu budú obmieňať. 

Pokyny k úlohám v testoch EČ MS budú formulované v príslušnom cudzom jazyku. Ak si to 
bude typ testovej úlohy vyžadovať, uvedie sa vzorové riešenie. 

NÚCEM, Bratislava 2016 2 

http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-
http://www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-platne-od-skolskeho-roka-20132014


Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Test EČ MS úrovne B2 bude obsahovať 9 textov: 

• 3 nahrávky v časti Počúvanie s porozumením (20 položiek - 30 minút), 
• 3 texty v časti Gramatika a lexika (40 položiek - 45 minút), 
• 3 texty v časti Čítanie s porozumením (20 položiek - 45 minút). 

Testy externej časti maturitnej skúšky patria z hľadiska teórie tvorby testov medzi tzv. 
NR-testy (norm-referenced), čiže rozlišovacie testy, ktorých cieľom nie je v prvom rade 
overenie miery osvojenia testovaných poznatkov žiakmi, ale ide v nich o vytvorenie poradia 
testovaných žiakov podľa miery úspešnosti v absolvovanom teste priradením percentilu 
každému žiakovi (percentil určuje percento žiakov, ktorí v teste dosiahli horší výsledok než 
daný žiak). Celková priemerná úspešnosť testovanej populácie v takto koncipovaných 
testoch sa má pohybovať v rozmedzí 40 - 60 %, pričom NR-testy vždy obsahujú ľahké, 
stredne obťažné aj veľmi obťažné úlohy, ktorých základnou vlastnosťou je to, že dobre 
rozlíšia žiakov jednotlivých výkonnostných skupín. 

Počet testových položiek úrovne B2 v jednotlivých častiach je 20 : 40 : 20. Správna odpoveď 
žiaka v každej z položiek je hodnotená celočíselne 1 bodom. Nesprávna alebo žiadna 
odpoveď je hodnotená 0 bodmi. K dosiahnutým bodovým hodnotám v každej časti testu sa 
vypočíta úspešnosť v percentách. Celková úspešnosť žiaka v teste z cudzieho jazyka sa 
skladá z čiastkových výsledkov žiaka v troch častiach testu tak, aby každá časť prispievala 
k výsledku žiaka rovnakou váhou, keďže každá z týchto častí meria inú kompetenciu 
žiakovho výkonu. 

Podrobnú charakteristiku testov EČ MS a zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov úrovne B2 
podľa jednotlivých častí uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Charakteristika testu externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka úroveň B2 

Počúvanie s porozumením 

Cieľ 

Overiť schopnosť žiaka dôsledne a efektívne počúvať hovorený prejav 
v príslušnom cudzom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, 
ktoré sú potrebné na splnenie úlohy. 

Čas Odporúčaný čas je približne 30 minút. 

Počet textov 
3 texty rôznej dĺžky (texty sú variabilne v rozsahu cca 450 - 650 slov). 
Žiak si vypočuje každý text dvakrát. Na prečítanie každej úlohy má žiak 
2 minúty. Na dokončenie úlohy má 30 sekúnd. 

Charakteristika 
textov 

Texty na počúvanie sú nahovorené hovoriacimi, pre ktorých je daný cudzí 
jazyk rodným jazykom alebo pracovným jazykom, ktorý zvládli na 
pokročilej úrovni (C1, C2). Hovoriaci používajú medzinárodne 
akceptované varianty štandardnej výslovnosti, nehovoria miestnym 
dialektom, výslovnosť majú zreteľnú, tempo reči primerané. V textoch nie 
sú slangové, špecifické ani málo frekventované technické výrazy, 
nahrávka je bez sprievodných rušivých zvukov. 

Typy textov 
Zastúpenie textov je monologického (napr. rozprávanie, rozhlasové 
správy) aj dialogického charakteru (dialógy, konverzácia viacerých 
účastníkov - rozhovor, diskusia, interview). 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty zodpovedajú ústnemu jazykovému prejavu, tematicky sú blízke 
cieľovej skupine - programy so súčasnou problematikou, rozhlasové 
a televízne upútavky, správy, príbehy, spoločenský styk, inštrukcie, 
odkazy, reklamné texty, prednášky. Texty sú prevzaté z autentických 
materiálov. Zdrojmi sú médiá a masovokomunikačné prostriedky (tlač, 
rozhlas, televízia, internet). 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, ktoré sú v rozsahu vedomostí 
a skúseností žiakov a sú v súlade s cieľovými požiadavkami z daného 
cudzieho jazyka. Texty nie sú po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce 
alebo diskriminujúce, nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť 
blízkeho človeka, násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) -
naopak prevažuje výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti 
a zručnosti 

Celkové porozumenie textu. 
Porozumenie hlavnej myšlienke, podstatným informáciám, špecifickým 
a dôležitým detailom. 
Pochopenie vzťahov, názorov, pocitov, postojov, nálad, zámerov, 
rozoznanie komunikatívnej funkcie výpovedí. 

Počet 
položiek 20 (prvý text: 7, druhý text: 6, tretí text: 7) 

Typy 
testových úloh 

1: multiple choice (výber zo 4 možností) 
2: multiple choice (výber z 3 možností alebo P/N/X) 
3: úloha na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X či písmená A - G )/ 

úloha na doplňovanie (zhrnutie) 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 20 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kľúča správnych odpovedí. V tejto 
časti testu sa nehodnotia pravopisné chyby. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Gramatika a lexika 

Cieľ 

Overiť pomocou receptívnych a produktívnych kontextualizovaných úloh, 
ako žiak zvládol osnovami predpísaný rozsah syntakticko-gramatických 
štruktúr a slovnej zásoby, overiť jeho schopnosť používať jazyk v rôznych 
kontextoch. 

Čas Odporúčaný čas je 45 minút. 

Počet textov 3 texty rôznej dĺžky. 

Dĺžka textov 
Odporúčaný rozsah všetkých textov spolu je 800 - 1000 slov. 
Texty sú variabilne v rozsahu približne 250 - 350 slov. 

Charakteristika 
textov 

Autentické, prípadne upravené alebo účelovo zostavené texty na 
primeranej úrovni náročnosti. Texty sú obsahovo zamerané na témy 
vymedzené cieľovými požiadavkami daného cudzieho jazyka. Jazykové 
štruktúry a slovná zásoba v týchto textoch zodpovedajú danej úrovni. 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty písané pre širokú verejnosť, ktoré spadajú do rámca 
predpokladaných žiakových skúseností a boli napísané pre čitateľov, ktorí 
sú vekovo a záujmovo porovnateľní s maturujúcimi žiakmi - denníky, 
časopisy, reklamné texty, brožúry, internet, populárno-náučné texty. 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, s ktorými sa žiaci stretávajú 
v každodennom živote (diskusie, polemické články, reportáže, opisy, 
rozprávanie, príbehy, atď.). Sú v rozsahu vedomostí a skúseností žiakov a 
v súlade s cieľovými požiadavkami daného cudzieho jazyka. Texty nie sú 
po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce alebo diskriminujúce, 
nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť blízkeho človeka, 
násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) - naopak prevažuje 
výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti a 

zručnosti 

Overiť, či je žiak schopný vhodne a správne doplniť do textu chýbajúcu 
lexiku, použiť správnu syntakticko-gramatickú konštrukciu v kontexte, 
vyjadriť rovnaký jav alebo funkciu iným spôsobom. Overiť zvládnutie 
gramatiky a slovnej zásoby v rozsahu cieľových požiadaviek daného 
cudzieho jazyka. 

Počet 
položiek 40 (prvý text: 20, druhý text: 10, tretí text: 10) 

Typy 
testových úloh 

1: multiple choice (výber zo 4 možností) 
2: úloha zameraná na tvorbu slov/zmenu tvaru slova/dokončenie slova 

(úloha na doplňovanie) 
3: úloha zameraná na výber z banky slov/cloze test 

(úloha na doplňovanie) 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 40 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kl'úča správnych odpovedí. 
Pravopisné a gramatické chyby nie sú prípustné. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Čítanie s porozumením 

Cieľ 
Overiť schopnosť žiaka presne a efektívne čítať rôzne texty v danom 
cudzom jazyku, porozumieť im a získať z nich informácie potrebné na 
splnenie úlohy. 

Čas Odporúčaný čas je 45 minút. 

Počet textov 3 texty rôznej dĺžky a náročnosti. 

Dĺžka textov 
Odporúčaný rozsah všetkých troch textov spolu je 1000 - 1100 slov. 
Texty sú variabilne v rozsahu približne 300 - 450 slov. 

Charakteristika 
textov 

Texty sú prevzaté z autentických materiálov, čiastočne didakticky 
upravované. Obsahovo sú zamerané nielen na témy z každodenného 
života, ale aj na populárno-náučné, neobsahujú však odbornú ani vedeckú 
terminológiu. Slangové výrazy a dialektizmy sú neprípustné. Texty 
obsahujú aj určité percento neznámej slovnej zásoby (pre overenie, či žiak 
dokáže odhadnúť význam neznámej slovnej zásoby z kontextu). Texty 
môžu byť doplnené vizuálnym materiálom (diagramy, tabuľky, obrázky). 

Typy textov 
Oznamy, letáky, brožúrky, príručky, inzeráty, opisy, rozhovory, súkromné 
aj úradné listy, novinové články, články z časopisov, internetu, súčasná 
literatúra. 

Zameranie 
textov, 
zdroje 

Texty písané pre širokú verejnosť, ktoré spadajú do rámca 
predpokladaných skúseností žiaka a boli napísané pre čitateľov, ktorí sú 
vekovo a záujmovo porovnateľní s maturujúcimi žiakmi - denníky, 
časopisy, beletria, internet, reklamné texty, brožúry, populárno-náučné 
texty. 

Tematické 
okruhy 

Texty obsahujú všeobecné témy, ktoré sú v rozsahu vedomostí 
a skúseností žiakov a sú v súlade s cieľovými požiadavkami daného 
cudzieho jazyka. Texty nie sú po obsahovej stránke pre žiaka stresujúce 
alebo diskriminujúce, nezasahujú do citovej sféry mladého človeka (smrť 
blízkeho človeka, násilie, rozvod, intolerancia, autonehoda a pod.) -
naopak prevažuje výchovný charakter. 

Testované 
vedomosti 
a zručnosti 

Globálne porozumenie, selektívne porozumenie, detailné porozumenie 
textu, odhad neznámych slov z kontextu, pochopenie štruktúry textu, 
rozpoznanie komunikatívnej funkcie výpovedí. 

Počet 
položiek 20 (prvý text: 7, druhý text: 6, tretí text: 7) 

Typy 
testových úloh 

1: úloha na priraďovanie (možnosti A - J) 
2: úloha typu: P/N + odsek 
3: úloha na doplňovanie 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je 
pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 20 bodov. 
Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kl'úča správnych odpovedí. 
Pravopisné a gramatické chyby nie sú prípustné. 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Charakteristika písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 
úroveň B2 

Cieľ 
Preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky 
a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne a na primeranej úrovni 
podľa cieľových požiadaviek daného cudzieho jazyka. 

Čas 60 minút 

Počet úloh Jedna úloha, tematicky zadaná na základe cieľových požiadaviek 
daného cudzieho jazyka. 

Testované 
zručnosti 

Dodržanie obsahu, používanie primeraných jazykových štruktúr, 
rozsah slovnej zásoby, kompozícia a štylizácia, formálne členenie 
písomného prejavu, pravopis. 

Testová úloha Riadené písanie na základe slovného alebo vizuálneho podnetu. 
Úloha so štrukturalizovaným zadaním (3 - 5 bodov). 

Rozsah 200 - 220 slov 

Kritériá hodnotenia Pozri „Pokyny na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov". 
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Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2016/2017 

Spoločný dizajn testov z cudzích jazykov pre úroveň B2 - externá časť maturitnej skúšky 

časť ukážka počet položiek formát úloh 
bodová váha 

položky 
spolu bodov 

celkový čas 
na vypracovanie 

1. časť 

Počúvanie 
s porozumením 

1. nahrávka 7 
úloha s výberom odpovede 

multiple choice - výber zo 4 možností 1 7 
1. časť 

Počúvanie 
s porozumením 

2. nahrávka 6 
úloha s výberom odpovede 

multiple choice - výber z 3 možností/P/N/X 
1 6 

1. časť 

Počúvanie 
s porozumením 

3. nahrávka 7 
úloha s krátkou odpoveďou 

úloha na priraďovanie (čísla 1 - 6 a X alebo písmená 
A - G)/úloha na doplňovanie (zhrnutie) 

1 7 

položiek 20 20 cca 30 minút 

2. časť 

Gramatika a 
lexika 

1. text 20 
úloha s výberom odpovede 

multiple choice - výber zo 4 možností 
1 20 

2. časť 

Gramatika a 
lexika 

2. text 10 
úloha s krátkou odpoveďou 

doplňovacia úloha 
(tvorba slov, zmena tvaru slova, dokončenie slova) 

1 10 

2. časť 

Gramatika a 
lexika 

3. text 10 
úloha s krátkou odpoveďou 

doplňovacia úloha (výber z banky slov, cloze test) 
10 

položiek 40 40 45 minút 

3. časť 

Čítanie 
s porozumením 

1.text 
7 

úloha s výberom odpovede 
priraďovanie (10 daných možností A - J) 1 7 

3. časť 

Čítanie 
s porozumením 

2. text 6 
úloha s výberom odpovede 

P/N + odsek 
1 6 

3. časť 

Čítanie 
s porozumením 

3. text 7 
úloha s krátkou odpoveďou 

doplňovacia úloha (zhrnutie formou viet/zhrnutie 
formou súvislého textu) 

1 7 

položiek 20 20 45 minút 

spolu 80 80 120 minút 
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