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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 

Varianta 1 
 

 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 

Každý deň vyberal krajciare a čítal ich.     1 bod 
Domáci sa mu posmievali.        1 bod 
Správna formulácia viet       1 bod 

2. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        2 body 
a 

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, ktorých sa Jožko zúčastňoval po 1 bode  4 body 

5. Za správne vysvetlenie slovných spojení.         7 bodov 
„začať gazdovať“ – začať šetriť, začať zhromažďovať napr. majetok  3 body 
„byť niekomu v pätách“ – sledovať niekoho, ísť za niekým   3 body 
Správna formulácia viet       1 bod 

 

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

Výrok Pravdivý Nepravdivý 

a. Rozprávač (Jožko) si každý deň počítal našetrené krajciare. X  

b. Radvanský jarmok trval necelé dva týždne.  X 

c. Za našetrené peniaze si rozprávač (Jožko) chcel kúpiť hodinky. X  

d. Na tretí deň Jožkovi rodičia prišli na trh s jalovicou.  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 

b 
2. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        3 body 

c 
3. Písmeno zodpovedajúce správnej odpovedi        3 body 

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

Obchodný ruch jarmokov (vládnuť) vládol na uliciach slovenských stredovekých miest aj päťkrát 
do roka. Neskôr sa ich tradícia (spojiť) spojila s konkrétnym dátumom, ktorý (mať) mal viacero 
funkcií. Okrem obchodovania sa ľud (tešiť) tešil na zábavu spojenú s hudbou a tancom, 
(pribudnúť) pribudli i bábkové divadielka, súťaže a iné atrakcie. Jarmoky sa vždy (tešiť) tešili 
veľkej obľube a (navštevovať) navštevovali ich všetci obyvatelia mesta. 
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5. Za správne utvorenie prídavných mien         4 body 
Slovensko – napr. slovenský, -á, -é      1 bod 
Levice – napr. levický, -á, -é       1 bod 
Bratislava – napr. bratislavský, -á, -é      1 bod 
Radvaň – napr. radvanský, -á, -é      1 bod 

6. Za správne utvorenie podstatných mien ženského rodu       4 body 
obchodník – obchodníčka       1 bod 
tanečník – tanečnica        1 bod 
kolega – kolegyňa        1 bod 
organizátor – organizátorka       1 bod 

7. Správne vystupňované príslovky          4 body 
dobre – lepšie – najlepšie       1 bod 
pekne – krajšie – najkrajšie       1 bod 
zle – horšie – najhoršie        1 bod 
málo – menej – najmenej       1 bod 

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

9. Za správne priradený druh vety.          4 body 
a – 3          1 bod 
b – 5          1 bod 
c – 1          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/rozsahu       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 postáv (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 menej strán/riadkov, 
než je uvedených v zadaní) žiak zákonite nezíska maximálny počet bodov za vonkajšiu 
formu práce. 


