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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2021-2022 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura slovacă maternă 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

Simulare 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. 

• Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se 
calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. Identifikácia požadovaných informácií z textu        3 body 

Hrniec mlieka         1 bod 
Tri šálky          1 bod 
Nakrájaný chlieb        1 bod 

2. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        2 body 
b 

3. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        2 body 
c 

4. Uvedenie požadovaných informácií         6 bodov 
Usporiadanie informácií v podobe poznámok     2 body 
Za štyri zistené aktivity, o ktorých sa rozprávali po 1 bode   4 body 

5. Za správne vysvetlenie slovných spojení.         7 bodov 
„má svoje roky“ – byť už starý / byť dospelý     2 body 
„robota mu ide od ruky“ – dobre vykonáva nejakú činnosť, robotu  2 body 
„robota mu horí pod rukami“ – je veľmi zručný, pracovitý   2 body 
Formálna úprava textu        1 bod 

 

6. Po 1 bode za každý správne označený výrok.           4 x 1 bod = 4 body 

Výrok Pravdivý Nepravdivý 

a. Pred večerou si Aneta a starec umyli ruky. X  

b. Aneta nechcela starcom pomôcť pri žatve.  X 

c. Anetu im pridelili úrady aby s nimi prežila neisté roky vojny. X  

d. Keď sa navečerali, starec vstal od stola a vyšiel na dvor. X  
Poznámka: Označenie dvoch možností pri jednom výroku sa považuje za neplatné. V tomto prípade, žiak 
nezíska bod. 

 

7. Napísanie obsahu citovanej ukážky         6 bodov 
Stručný, jasný a chronologicky usporiadaný obsah citovanej ukážky  4 body 
Dodržanie požadovaného rozsahu      1 bod 
Formálna úprava textu        1 bod 

 
SUBIECTUL al II-lea (40 de puncte) 
1. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        3 body 

c 
2. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        3 body 

b 
3. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        3 body 

d 
4. Po 1 bode za každé správne doplnenie tvaru slov.          7 x 1 bod = 7 bodov 

Rodinný domček je iný ako mestská bytovka. V (domček) domčeku, ktorý je výlučne váš, 
(vyskakovať) vyskakujete iba tak vysoko, ako chcete. Nik vás nenúti do (vysoké) vysokých 
záloh na energie, nik od vás bez (ľútosť) ľútosti nepýta peniaze do (fond) fondu oprav. Ak sa 
(rozhodnúť) rozhodnete skĺznuť na nulový režim, povinnosť máte iba voči obci – smetným a 
daňou z (nehnuteľnosť) nehnuteľnosti. 
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5. Za správne napísané číslovky          4 body 
pätnásť          1 bod 
deväťstoštyridsať        1 bod 
štyridsaťtri         1 bod 
dvadsaťštyri         1 bod 

6. Za správne napísanie antoným k uvedeným príslovkám       4 body 
rýchlo – pomaly         1 bod 
draho – lacno         1 bod 
večer – ráno         1 bod 
bojazlivo – smelo/odvážne       1 bod 

7. Správne vystupňované prídavné mená         4 body 
jemný – jemnejší – najjemnejší       1 bod 
srdeční – srdečnejší – najsrdečnejší      1 bod 
výnimočný – výnimočnejší – najvýnimočnejší     1 bod 
úspešná – úspešnejšia – najúspešnejšia     1 bod 

8. Za správnu identifikáciu a vypísanie adjektív a určenie ich vzoru      8 bodov 
Po 1 bode za každé správne vypísané prídavné meno     4 x 1 bod = 4 body 
Po 1 bode za správne určený vzor prídavných mien      4 x 1 bod = 4 body 

9. Za správne priradený druh vety.          4 body 
a – 3          1 bod 
b – 1          1 bod 
c – 4          1 bod 
d – 2          1 bod 

 
SUBIECTUL al III-lea (20 de puncte) 
1. Vonkajšia forma            4 body 

- za čitateľnosť napísaného textu        1 bod 

- zreteľné grafické členenie odsekov      1 bod 

- čistota textu – bez škrtania       1 bod 

- dodržiavanie okrajov        1 bod 
2. Vnútorná forma           14 bodov 

obsah          3 body 
Dodržanie témy (1 bod); príbeh s pointou, t.j. príbeh, ktorý má myšlien- 
kové vyústenie (napr. vtipné, poučné, dojemné ap. (2 body). 

kompozícia         3 body 
Uplatnenie zodpovedného slohového postupu (1 bod); vnútorná stavba 
epického diela - úvod, jadro, záver, t.j. udalosť zachytená v časovom  
slede (1 bod), členenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postav (1 bod). 

jazyk           5 bodov 
Využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup (1 bod); 
syntaktická a morfologická správnosť jazykových prostriedkov (1 bod); 
syntaktické prostriedky (1 bod); použitie častíc, citosloviec, t.j. slovných 
druhov, ktoré v texte vytvárajú ilúziu hovorenosti, ústnosti a dialogickosti (1 bod); 
pravopis (1 bod). 

štýl           3 body 
Tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (1 bod); pútavosť, t.j. príbeh má byť 
podaný zaujímavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť (2 body). 

3. Celkový dojem/celkové vyznenie práce         2 body 
 
 
 

Poznámka: V prípade nedodržania predpísaného rozsahu (žiak napíše viac alebo menej 
strán/riadkov, než je uvedených v zadaní) žiak zákonite nezíska maximálny počet bodov za 
vonkajšiu formu práce. 


