
Body, ktoré získajú talentovaní študenti podľa percentilov za externú časť maturitnej 
skúšky z predmetov slovenský jazyk/jazyk menšiny, cudzí jazyk a matematika (ak si tento 
predmet zvolili v rámci maturity).  

Výsledky maturitnej skúšky 
Maturitná skúška zo slovenského jazyka/jazyka menšiny 

výsledok z maturitnej skúšky                 
zo slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 98 

80 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky                 
zo slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 95 

75 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky               
zo slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 90  

70 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky                 
zo slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 75  

65 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

Maturitná skúška z cudzieho jazyka 
výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 98 

90 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 98 

85 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 98 

45 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 95  

85 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 95 

80 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 95  

35 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90 

80 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90  

75 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90 

25 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 75  

75 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 75  

70 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 75  

15 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

Maturitná skúška z matematiky 
výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 98 

100 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 95 

95 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 90 

90 bodov Externá časť maturitnej skúšky 



výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 75 

85 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

 

V roku 2021 časť študentov bilingválnych gymnázií zmaturovala zo slovenského jazyka. 
Namiesto percentilu dostali známku. Aby neboli títo študenti vynechaní zo štipendijnej schémy, 
dostanú body za dosiahnutú známku. Ak si študent bilingválneho gymnázia 
a v predchádzajúcom roku (2021) si už teda dostal za predmet slovenský jazyk/jazyk 
menšiny v rámci maturitnej skúšky známku a tento rok neabsolvuješ externú časť 
maturitnej skúšky zo slovenského jazyka/jazyka menšiny, je potrebné v prihlasovacom 
formulári v kroku 1. vyplniť známku, ktorú si dosiahol. Ostatných uchádzačov sa toto 
kritérium netýka! 

Body budú prideľované nasledujúcim spôsobom: 

výsledok z maturitnej 
skúšky                 zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 1 

80 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

výsledok z maturitnej 
skúšky                 zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 2 
až 5 

0 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

 

Pri sociálne znevýhodnených uchádzačoch z bilingválnych gymnázií, ktorí získali známku 
z maturitnej skúšky v roku 2021 za predmet slovenský jazyk/jazyk menšiny, budú body 
prideľované nasledujúcim spôsobom:  

výsledok z maturitnej 
skúšky                 zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 1 

80 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

výsledok z maturitnej 
skúšky                 zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 2 

75 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

výsledok z maturitnej 
skúšky               zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 3 

70 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

výsledok z maturitnej 
skúšky               zo slovenského 
jazyka a jazyka menšiny – známka 4 
až 5 

0 bodov Maturita zo slovenského jazyka/jazyka 
menšiny študentov bilingválnych 
gymnázií v roku 2021, ktorí ukončujú 
štúdium v roku 2022 

 

 

 



Pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli hodnoty percentilov 
prispôsobené podľa štatistických výstupov dosahovaných výsledkov z minulosti. 
Akceptované teda budú o niečo nižšie percentily než pri ostatných študentoch. Počet 
bodov, ktoré je možné získať, je však rovnaký. Sociálne znevýhodnení študenti budú 
posudzovaní samostatne, teda nebudú ovplyvňovať poradie ostatných študentov.  

Výsledky maturitnej skúšky 
Maturitná skúška zo slovenského jazyka/jazyka menšiny 

výsledok z maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 90 

80 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 70  

75 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a jazyka 
menšiny – percentil > 50  

70 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

Maturitná skúška z cudzieho jazyka 
výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90  

90 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90  

85 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 90  

45 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 70 

85 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 70 

80 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 70 

40 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 50  

75 bodov Externá časť maturitnej skúšky C1 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 50 

70 bodov Externá časť maturitnej skúšky B2 

výsledok z maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka – percentil > 50  

35 bodov Externá časť maturitnej skúšky B1 

Maturitná skúška z matematiky 
výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 90 

100 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 70 

95 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

výsledok z maturitnej skúšky 
z matematiky – percentil > 50 

90 bodov Externá časť maturitnej skúšky 

 


