
E-MATURITA 2019 

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). 

Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej 

forme obsahovo rovnocenné. 

E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do 

systému e-Test. 

 

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj 

manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. 

  

E-MATURITA 2019:  

Termín: 12., a 14. marec 2019 

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2018:  20. 2. – 7. 3. 2019 

Forma: online  

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia 

povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY.  

 

Generálna skúška E-MATURITY 2019: 

Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" 

testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si 

elektronické testovacie prostredie e-Test. 

Termín: 5., 6. február 2019 

Prihlasovanie žiakov na GS E-Maturity 2018: 22. 1. - 5. 2. 2019 

Forma: online 

 

Termín E-MATURITY: 12. marca 2019 

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2019 sa uskutoční po Generálnej skúške 

E-MATURITY 2019. 

 

VÝHODY ONLINE MATURITY: 

Keďže elektronické testy budú vyhodnocovať  externí hodnotitelia v NÚCEM-e centrálne 

a anonymne, očakáva sa výrazné zvýšenie objektívnosti výsledkov testov. V prípade vážnych 

technických  komplikácii – bude sa pokračovať klasicky papierovou formou s pridaným časom na 

dokončenie úloh. Pre maturantov môže byť povzbudivý aj fakt, že testy budú vypĺňať moderným 

spôsobom v elektronickom prostredí, ktoré im je známe a ktoré bežne využívajú pri každodennej 

komunikácii a činnostiach s využitím počítačov a rôznych digitálnych technológií. Veľkou a 

praktickou výhodou v porovnaní s papierovou formou testovania je skutočnosť, že ihneď po 

ukončení online testovania sa dozvedia svoje neoficiálne predbežné výsledky.  



 

                  GENERÁLNA SKÚŠKA 

E – MATURITA 2019 
 

E-MATURITA  je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). 

Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách 

obsahovo rovnocenné. Maturitu online môžu absolvovať iba žiaci 

certifikačných škôl.  

Žiakom maturujúcim elektronicky pridal e-Test manipulačný čas na prácu s 

odpoveďovým hárkom (5 minút navyše). 

 

Forma: online (škola použije certifikačné licencie) 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Termín Generálnej skúšky E-MATURITY 2019: 

5. február 2019/utorok 

 

 

Termín E-MATURITY: 12. marec 2019/utorok 

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2019 sa uskutoční po 

Generálnej skúške E-MATURITY 2019. 


