Informácia
o zverejnení tém/zadaní PFIČ MS
a kontaktoch pri hodnotení ÚKO EČ MS 2015

17. marec (utorok) a 20. marec (piatok) 2015


Uskutoční sa žrebovanie a zverejňovanie tém písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky (PFIČ MS) prostredníctvom internetu a Slovenského rozhlasu.
17. marec 2015 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
20. marec 2015 – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra



Žrebovanie tém PFIČ MS a ich vyhlásenie bude naživo odvysielané v Rádiu Slovensko
po ukončení Rádiožurnálu SRo, teda o 12.20 h v zmysle harmonogramu uvedeného
v Pokynoch pre školských koordinátorov a administrátorov a v Pokynoch pre predsedov
predmetových a školských maturitných komisií. Od 12.20 h musia byť žiaci usadení
v učebniach pod dohľadom administrátorov.



Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach: www.nucem.sk,
www.minedu.sk a na webových stránkach CVTI SR – školských výpočtových stredísk:
www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk.



Ako primárny zdroj tém PFIČ MS je potrebné využívať uvedené internetové stránky.
Zápis tém na základe rozhlasového vysielania RTVS považujte za bezpečnostné
opatrenie v prípade zlyhania pripojenia na internet. Na našej webovej stránke je
zverejnený prehľad vysielacích frekvencií Rádia Slovensko, na ktorých budú témy
vyhlásené.



O 14.00 h budú na vyššie uvedených webových stránkach zverejnené kľúče
správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej
skúšky (ÚKO EČ MS) z testovaných predmetov.



Kontaktné telefónne čísla na konzultácie pri hodnotení ÚKO EČ MS dňa 17. a 20. marca
2015 od 14.00 h sú:
-

pre slovenský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a slovenskú literatúru:
02 / 68 26 01 02, 02 / 68 26 01 32, 0911 405 001, 0911 587 692

-

pre maďarský jazyk a literatúru a ukrajinský jazyk a literatúru:
02 / 68 26 01 02, 0911 587 692

18. marec 2015 (streda)


Uskutoční sa žrebovanie a zverejňovanie zadaní PFIČ MS z cudzích jazykov iba
prostredníctvom internetu.



Po vyžrebovaní o 12.30 h budú zadania zverejnené na webových stránkach:
www.nucem.sk, www.minedu.sk a na webových stránkach CVTI SR – školských
výpočtových stredísk: www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk .



Od 12.30 h musia byť žiaci usadení v učebniach pod dohľadom administrátorov.



O 14.00 h budú na vyššie uvedených webových stránkach zverejnené kľúče
správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej
skúšky (ÚKO EČ MS) z cudzích jazykov.



Kontaktné telefónne čísla na konzultácie pri hodnotení ÚKO EČ MS dňa 18. marca 2015
od 14.00 h sú:
-



anglický jazyk:
nemecký jazyk:
ruský jazyk:
francúzsky jazyk:
španielsky a taliansky jazyk:

02 / 68 26 01 02, 0911 405 001
02 / 68 26 01 03, 0911 587 692
02 / 68 26 01 12, 0914 335 441
02 / 68 26 01 42
02/ 68 26 01 32

V priebehu EČ a PFIČ MS budú k dispozícii tieto telefonické kontakty:
-

všeobecné informácie, organizačné pokyny:

02 / 68 26 01 05, 0911 405 002
02 / 68 26 01 06, 0911 405 087
02 / 68 26 01 36

-

žiaci so zdravotným znevýhodnením:

02 / 68 26 01 07, 0911 587 698
02 / 68 26 01 37

Ďakujeme za spoluprácu.
Prajeme vám úspešný a nerušený priebeh EČ a PFIČ MS na vašej škole.

