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Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová 

písomná forma, maturitná skúška, témy, hodnotenie 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia: 

Pokyny na hodnotenie PFIČ MS 2023 zo SJL a z cudzích jazykov 

 

Členovia klubu na stretnutí analyzovali kritéria a pokyny na hodnotenie PFIČ zo SJL a z cudzích 

jazykov. 

 

SJL 

1.Organizáciu hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej PFIČ MS) navrhuje 

vedúci predmetovej komisie vyučovacieho jazyka príslušnej školy (ďalej vedúci PK).  

2. Organizáciu hodnotenia PFIČ MS schvaľuje riaditeľ príslušnej školy.  

3. Hodnotenie PFIČ MS riadi vedúci PK. Hodnotenie PFIČ MS následne kontroluje predseda 

predmetovej maturitnej komisie (ďalej predseda PMK).  

4. Hodnotenie PFIČ MS zo SJL a MJL sa môže začať 14. marca 2023 a z UJL 17. marca 2023 a musí 

byť ukončené najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky.  

5. PFIČ MS hodnotia interní učitelia školy, ktorí majú v aprobácii príslušný vyučovací jazyk a ktorých 

touto činnosťou poveril riaditeľ školy.  

6. Učitelia, ktorí hodnotia PFIČ MS, sa riadia:  
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- Pokynmi na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov,  

- Kritériami na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov,  

- pokynmi vedúceho PK.  

7. Učitelia, ktorí hodnotia práce PFIČ MS, musia rešpektovať obsah cieľových požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného vyučovacieho jazyka.  

8. Hodnotenie PFIČ MS sa vykonáva prezenčne v príslušnej škole.  

9. PFIČ MS každého žiaka musia posúdiť dvaja hodnotitelia. Ak niektorú prácu hodnotia dvaja 

hodnotitelia rôzne, buď sa po vzájomnej konzultácii dohodnú na spoločnom výslednom hodnotení, 

alebo výsledné hodnotenie určí vedúci PK.  

10. Hodnotenie PFIČ MS musí byť reliabilné (t. j. rovnaké pre všetkých), hodnotitelia musia každú 

chybu posudzovať rovnako u všetkých žiakov. Odporúčame viesť si záznamy o jednotlivých PFIČ MS 

a o spôsobe, ako boli hodnotiteľmi posúdené.  

11. Hodnotitelia pri hodnotení PFIČ MS musia používať pero s červenou náplňou. V rámci hodnotenia 

treba jasne vyznačiť korektorskou značkou, kde žiak urobil chybu a za čo sa žiakovi strhávajú body 

poznámkou za okraj pre hodnotiteľa.  

12. Hodnotitelia po vzájomnej dohode zapíšu perom s červenou náplňou pridelené body a percentá do 

príslušnej rubriky tabuľky hodnotenia, ktorá je na prvej strane tlačiva PFIČ MS z vyučovacích 

jazykov. Po skončení všetkých čiastkových hodnotení skontroluje ich realizáciu vedúci PK a súčasne 

skontroluje aj pridelenie súčtu bodov, ktoré žiak v PFIČ MS získal.  

13. Kvalitu hodnotenia PFIČ MS následne skontroluje predseda PMK. Navrhujeme, aby kontrola 

hodnotenia predsedom PMK bola ukončená pred oznámením výsledkov PFIČ MS žiakom. Kontrolu 

hodnotenia potvrdí predseda PMK svojím podpisom perom s červenou náplňou na určenom mieste na 

titulnej strane.  

14. MATURITA 2023 ponúka maturantom na výber štyri z nasledujúcich žánrov:  

- Úvaha  

- Rozprávanie  

- Výklad  

- Charakteristika osoby  

- Beletrizovaný životopis  

- Diskusný príspevok  

- Slávnostný prejav  

- Umelecký opis  

 

 

15. Kritériá na hodnotenie PFIČ MS sú rovnaké pre všetky vyučovacie jazyky.  

16. Dĺžka trvania PFIČ MS je 150 minút.  

17. Rozsah práce PFIČ MS vo všetkých vyučovacích jazykoch je rovnaký – najmenej 1,5 strany a 

najviac 3 strany formátu A4.  

18. Ak rozsah práce nespĺňa kritérium minimálnej dĺžky 1,5 strany, ale text je písaný husto a drobným 

písmom, odporúčame hodnotiteľom zrátať počet slov. Ak je slov menej ako 300, treba prácu 

penalizovať za nedodržanie rozsahu a strhnúť body vo vonkajšej forme.  

19. Ak žiak nestihne celý obsah konceptu prepísať na čistopis, zvyšok práce sa bude hodnotiť na 

koncepte. V takom prípade však hodnotiteľ strháva body v hodnotení vonkajšej formy.  

20. Ak žiak nedodrží predpísaný žáner, hodnotiteľ strháva body v hodnotení obsahu a kompozície. 

Hodnotiteľ tiež môže strhnúť body v hodnotení štýlu alebo jazyka, pokiaľ v práci PFIČ MS chýbajú 

napr. patričné jazykové prostriedky (nevyhnutné pre zadaný žáner).  



21. Hodnotiteľ zapisuje perom s červenou náplňou body získané za jednotlivé oblasti do nasledujúcej 

tabuľky na prvej strane tlačiva PFIČ MS z vyučovacích jazykov.  

 

22. Výsledné hodnotenie PFIČ MS sa vyjadruje v percentách a uvádza sa na maturitnom vysvedčení 

žiaka v stĺpci Interná časť – písomná forma.  

Príklad výsledného hodnotenia:  

Za PFIČ MS môže intaktný žiak získať maximálne 28 bodov. Výsledné hodnotenie PFIČ MS žiaka 

je percentuálne vyjadrenie podielu bodov, ktoré žiak získal, a maximálneho počtu bodov 28. 

Hodnotenie vyjadrené percentami sa zaokrúhľuje na desatiny.  

 

Cudzie jazyky 

 

 
1. Rozsah PFIČ MS pre úroveň B1 je 160 – 180 slov, pre úroveň B2 200 – 220 slov.  

2. Žiak dostane na prípravu konceptu čistý papier označený pečiatkou školy. Hodnotí sa iba práca 

napísaná na tlačive PFIČ MS z cudzích jazykov/druhých vyučovacích jazykov!  

3. Organizáciu hodnotenia PFIČ MS navrhuje vedúci predmetovej komisie príslušného cudzieho 

jazyka/druhého vyučovacieho jazyka, prípadne predmetovej komisie cudzích jazykov príslušnej školy 

(ďalej vedúci PK).  

4. Organizáciu hodnotenia PFIČ MS schvaľuje riaditeľ príslušnej školy.  

5. Hodnotenie PFIČ MS riadi vedúci PK. Hodnotenie PFIČ MS následne kontroluje predseda 

predmetovej maturitnej komisie (ďalej predseda PMK), kontrolu potvrdí podpisom na tlačive PFIČ 

MS. Predseda PMK môže aj po skončení administrácie PFIČ pod podpis administrátora pripojiť svoj 

podpis.  

6. Hodnotenie PFIČ MS sa môže začať 15. marca 2023 a musí byť ukončené najneskôr desať dní pred 

termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.  

7. PFIČ MS hodnotia interní učitelia školy, ktorí majú v aprobácii príslušný cudzí jazyk/druhý 

vyučovací jazyk a ktorých touto činnosťou poveril riaditeľ školy. V prípade, ak škola nemá k 

dispozícii dostatok kvalifikovaných učiteľov na daný predmet, môže sa riaditeľ školy dohodnúť s 

riaditeľom inej školy o hodnotení PFIČ MS učiteľom s danou aprobáciou z tejto školy.  

8. Učitelia, ktorí hodnotia PFIČ MS, sa riadia:  

- Pokynmi a kritériami na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích 

jazykov a druhých vyučovacích jazykov,  

- pokynmi vedúceho PK.  

9. Učitelia, ktorí hodnotia práce PFIČ MS, musia rešpektovať obsah Cieľových požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného cudzieho jazyka/druhého vyučovacieho jazyka na 

danej úrovni. Napr. ak žiak maturujúci na úrovni B1 napíše gramaticky nesprávne slovo alebo slovné 

spojenie, ktoré podľa cieľových požiadaviek nemusí ovládať, táto chyba sa nepenalizuje.  

10. Hodnotenie PFIČ MS sa vykonáva prezenčne v príslušnej škole.  

11. PFIČ MS každého žiaka musia posúdiť dvaja hodnotitelia. Ak niektorú prácu hodnotia dvaja 

hodnotitelia rôzne, buď sa po vzájomnej konzultácii dohodnú na spoločnom výslednom hodnotení, 

alebo výsledné hodnotenie určí vedúci PK.  

12. Hodnotenie PFIČ MS musí byť reliabilné (t. j. rovnaké pre všetkých), hodnotitelia musia práce 

všetkých žiakov posudzovať rovnako podľa Kritérií na hodnotenie písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky z cudzích jazykov a druhých vyučovacích jazykov. Odporúčame viesť si záznamy o 

jednotlivých PFIČ MS a o spôsobe, ako boli hodnotiteľmi posúdené.  

13. Hodnotitelia musia pri hodnotení PFIČ MS používať pero s červenou náplňou, ktorým vypíšu aj 

prednú stranu tlačiva. V rámci hodnotenia treba v písomnej práci žiaka jasne graficky vyznačiť, kde 

žiak urobil chybu a za čo sa mu strhávajú body (pozri str. 6). Odporúča sa PFIČ MS každého žiaka 



rozmnožiť pre každého z hodnotiteľov, aby ich mohol každý hodnotiteľ samostatne opraviť, potom 

svoju opravu konzultovať s druhým hodnotiteľom a následne mohli opraviť originál PFIČ MS žiaka.  

 

14. Hodnotitelia po vzájomnej dohode zapíšu pridelené body a percentá do príslušnej rubriky tabuľky 

hodnotenia, ktorá je na prvej strane tlačiva PFIČ MS z cudzích jazykov/druhých vyučovacích jazykov. 

Po skončení všetkých čiastkových hodnotení skontroluje ich realizáciu vedúci PK a súčasne 

skontroluje aj pridelenie celkového súčtu bodov, ktorý žiak v PFIČ MS získal.  

15. Kvalitu hodnotenia PFIČ MS následne skontroluje predseda PMK. Navrhujeme, aby kontrola 

hodnotenia predsedom PMK bola ukončená pred oznámením výsledkov PFIČ MS žiakom.  

16. Niekedy sa počas hodnotenia objaví podozrenie, že žiaci pri vypracovávaní PFIČ MS nepracovali 

samostatne (odpisovali). Žiadame hodnotiteľov, aby práce posudzovali tak, ako keby neboli odpísané 

a hodnotenie realizovali v súlade s kritériami na hodnotenie PFIČ MS. Hodnotiteľ o takýchto 

zisteniach prostredníctvom vedúceho PK informuje predsedu PMK a riaditeľa školy. Riaditeľ školy 

má právo vyvodiť voči konkrétnemu žiakovi opatrenia v súlade so školským poriadkom.  

17. PFIČ MS z príslušného cudzieho jazyka/druhého vyučovacieho jazyka sa hodnotí podľa 

stanovených kritérií v štyroch oblastiach: I. Obsah textu, II. Členenie a stavba textu, III. Gramatika 

(morfológia, syntax, pravopis) a IV. Slovná zásoba. V každej hodnotenej oblasti môže žiak získať 

maximálne 5 bodov.  

 

Zdroje: 

https://www2.nucem.sk/dl/5401/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2023_final.pdf 

https://www2.nucem.sk/dl/5411/Pokyny_a_kriteria_na_hodnotenie_PFIC_CJ_2VUJ_MS_2023_final.

pdf 

 

 

 

11. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

1. Otvorenie 

2. Analýza pokynov a kritérií hodnotenia PFIČ 

3. Záver 
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12. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom:  

 

Pri hodnotení je dôležité dodržať pokyny na hodnotenie PFIČ MS zadané centrálne NIVAMom. 

Osobitne, taktiež podľa pokynov NIVAMu pristupovať k hodnoteniu zdravotne znevýhodnených 

žiakov. 
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