
GYMNÁZIUM      ĽUDOVÍTA    ŠTÚRA     VO    ZVOLENE 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

 

Meno a priezvisko ..................…………………………….   Trieda…….. 

 Prehlasujem, že na maturitnú skúšku v ……………(1) období školského roku 20 .…/20.… si 

záväzne volím tieto predmety:  

1. predmet: Slovenský jazyk a literatúra  

2. predmet: ........................................ (2)  

3. predmet: ........................................ (3)  

4. predmet: ........................................ (4)     úroveň: .……...  

Dobrovoľná skúška z:   (5) 

1. ..................................... úroveň: ..……..   2. ..................................... úroveň: ..……..   

Ústna forma internej časti MS:        áno     nie   

Externá časť MS:             áno     nie   

 

Vo Zvolene dňa ..............................         ..................................................... 

podpis študenta/študentky  

__________________________________________________________________________ 
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podpis študenta/študentky  



 

 

 

1) Riadne skúšobné obdobie je v marci až júni príslušného šk. roku. Mimoriadne skúšobné 

obdobie je v máji príslušného šk. roku, alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho 

šk. roku.  

(2) prvý cudzí jazyk na úrovni B2  

(3) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných 

predmetov, v ktorých bol súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6 ( do 

súčtu možno zarátať aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania)  

(4) ďalší voliteľný predmet (cudzí jazyk v úrovni B1 alebo B2) 

(5) Ak si zvolíte  matematiku zakrúžkujte časti, z ktorých chcete maturovať.  

     Ak si zvolíte cudzí jazyk vyberte si úroveň B1 alebo B2.  
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