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Ísť maturovať zo slovenčiny klas-
icky „papierovo“ alebo vyskúšať 
elektronicky? Pred túto otázku 

som bola postavená aj ja ako 
jedna z mnohých maturantov. 

Určite ste už o elektronickej ma-
turite počuli, ak nie, tak vlastne ide 
o to, že maturujete nie papierovo, 
ale na počítači. Tak ako máte celý 

test v počítači, ku ktorému máte 
prístup pomocou prihlasovacieho 
mena a jedinečného hesla, tak aj 
odpovede vyznačujete priamo v 
počítači. Po ukončení testovania 

viete hneď aj výsledok - či ste teda 
prešli alebo neprešli. A práve ten 

okamžitý výsledok ma presvedčil, 
aby som to skúsila elektronicky - 

veď všetko je raz po prvý raz.
Pocity v deň maturity som mala 

všelijaké, len nie dobré. Strach, 
ktorý ma sprevádzal celou ces-
tou do školy a neopadol ani po 
začatí testovania, ale ani v po-

lovici testovania - verný parťák. 
Pocit totálnej prázdnoty v hlave, 

ktorý, chvalabohu, zmizol po 

vstúpení do učebne. Zároveň však 
aj sklamanie, ktoré prišlo hneď 

po ukončení testovania (62,5% je 
málo). Ale poďme rovno k tes-

tovaniu.
Samotné elektronické testovanie 

nie je žiadna veda - ťukať do 
počítača snáď vie každý. A výhody 

(nevýhody? V prvom rade, hneď 
po ukončení testovania viete 
výsledok - je to trochu úľava, 

pretože nemusíte zdrvene čakať 
do mája na výsledky a na ďalší 

deň maturujete s dobrou náladou. 
Ďalšou výhodou je, že ak sa nev-
iete rozhodnúť, ktorá možnosť je 
správna, môžete svoje odpovede 

meniť, koľko len chcete - čo sa pri 
papierovej forme síce dá tiež, ale 
potom to máte celé poškrtané a 
vyzerá to strašne. Takisto to je s 
časom - povedzme si na rovinu, 

nie každý „dozorca“ vám priebežne 
povie, koľko času vám ostáva 

dokonca a potom keď zahlási, že 
máte na ukončenie 5 minút, chytá 

vás panika a stres, že nestíhate. 
Výhodou pri elektronickej ma-
turite je, že čas máte stále hore 

na lište, ukazuje vám teda, koľko 
máte ešte do konca testu a na 

dolnej lište vám ukazuje, v ktorej 
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