
Všeobecné pokyny 
 

1) Na EČ a PFIČ MS si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie 

totožnosti. Namiesto občianskeho preukazu môžete predložiť aj iný relevantný doklad 

totožnosti s fotografiou. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu (či iného 

dokladu totožnosti s fotografiou) je však potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy.  

2) Zapamätajte si svoje rodné číslo.  

3) Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.  

4) Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a odložené. V čase administrácie 

testov ich nemôžete používať ani na chodbách.  

5) Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené 

(okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť 

spolužiakov.  

6) Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete 

počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, 

má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku.  

7) Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre 

PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni).  

8) Odpovede pri EČ MS písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.  

9) Počas administrácie EČ a PFIČ MS učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných 

prípadoch. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak.  

Počas práce  pri počúvaní  s porozumením a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS 

z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade.  

10) Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. 

Pripravte si viac vhodných pier.  

11) OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia 

požadovaných údajov a odpovedí.  

12) OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu a nesmiete ich  klásť na seba, 

aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu 

nesmiete klásť pomocné papiere na OH.  

13) V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a 

malých písmen, pravopis slova/slovného spojenia 

14) Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.  

15) V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na 

papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text 

konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích jazykov neprihliada. 

Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích jazykov. Ak nestihnete 

prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v 

predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za 

hodnotenie vonkajšej formy práce.  

16) V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom 

(používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, 

odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu 

skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju 

musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. 

 

 
 


