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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura slovacă maternă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 5 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
A. 
1. Uvedenie štyroch charakteristických vlastností Ďurka, ako napríklad:       8 bodov 

Veľmi inteligentný človek, povahovo hodný muž    4 body 
Urastený šuhaj, človek, ktorý sa roboty nebojí    4 body 

2. Rodičovské rady pri hľadaní budúcej nevesty, ako napríklad:        6 bodov 
Aby budúca nevesta disponovala majetkom     2 body 
Aby rozmýšľal racionálne a aby si nevyberal podľa fyzického vzhľadu  2 body 
Aby poriadnymi rečami zabával a nahováral dievčatá   2 body 

3. Mená žien, okolo ktorých sa točí Ďurko           3 body 
Evka – už aspoň piata frajerka od Ďurkovho návratu z vojny  1 bod 
Beta – vydatá žena        1 bod 
Judka Bielych – dievčina poriadna a z gazdovskej rodiny   1 bod 

4. Vlastnosti budúcej Ďurkovej nevesty.           4 body 
Majetná          2 body 
Poriadna         2 body 

5. Zaradenie diela do literárneho smeru a druhu          2 body 
Správne zaradenie diela do literárneho druhu    1 bod 
Správne zaradenie diela do literárneho smeru    1 bod 

6. Vysvetlenie daného slovného spojenia           2 body 
Sémantické uchopenie slovného spojenia     1 bod 
Správna formulácia textu       1 bod 

B. 
1 Obsahová štruktúra textu           15 bodov 

Vyjadrenie názoru voči danej téme      2 body 
Predstavenie dvoch argumentov      4 body 
Rozvitie uvedených dvoch argumentov     4 body 
Využitie myšlienok z literárnej ukážky      1 bod 
Uplatnenie informácií získaných z reálneho života    2 body 
Jasná formulácia záveru       2 body 

2 Nadväznosť textu a logický sled informácií          2 body 
3 Členenie textu na úvod, jadro a záver           1 bod 
4 Formálna úprava textu             2 body 

Dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka    1 bod 
Vzhľad a čitateľnosť textu       1 bod 

 
SUBIECTUL al II-lea (15 puncte) 
a. Obsahová stránka              8 bodov 

Dodržanie témy         3 body 
Vlastné hodnotenie aktuálnych javov      3 body 
Uplatnenie zodpovedajúceho slohového prístupu    2 body 
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b. Dodržanie špecifických náležitostí pre daný slohový útvar        7 bodov 
Oslovenie (prítomnosť adresáta)      1 bod 
Subjektívny prístup        1 bod 
Využitie emocionálne pôsobiacich prvkov     1 bod 
Členenie textu na úvod, jadro a záver      1 bod 
Nadväznosť textu a logický sled informácií     1 bod 
Dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka    1 bod 
Vzhľad a čitateľnosť textu       1 bod 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
a. Obsahová stránka textu           22 bodov 

Výber dvoch mužských postáv a ich zaradenie do diel   4 body 
Obsah literárnych diel, do ktorých patria východiskové postavy  4 body 
Identifikácia štyroch znakov daného literárneho smeru   4 body 
Charakteristika východiskových postáv     6 bodov 
Identifikovanie podobností a odlišností v konaní vybraných postáv  4 body 

b. Formálna stránka textu             8 bodov 
Členenie textu na úvod, jadro a záver      1 bod 
Nadväznosť a logický sled informácií      3 body 
Dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka    3 body 
Vzhľad a čitateľnosť textu       1 bod 


