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Probă scris ă 
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVAC Ă MATERNĂ 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 
a. Správna myšlienková náplň práce (za každú požiadavku 5 bodov ).     20 bodov  
 

b. Vypracovanie práce (organizovanie hlavných myšlienok a používanie literárneho jazyka - 4 
body ; schopnosť analyzovať a argumentovať hlavné myšlienky – 3 body ; pravopis, dodržanie 
rozsahu, čitateľnosť – 3 body ).          10 bodov 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
1. Za správne vypísanie slova, ktoré vzniklo skladaním.     2 body 
2. Za každé správne vypísanie slovesa a určenie gramatických kategórií  1 bod .    4 body  
3. Za správne určenie každého vzoru 1 bod .      6 bodov 
4. Za každý správny tvar genitívu  1 bod .       2 body 
5. Za každú správne utvorenú vetu 2 body .       4 body  
6. Za každé správne stupňovanie 2 bod .       4 body 
7. Za správne určené vetné členy.         5 bodov 
8. Za správne určenie súvetia 2 body , za uvedenie druhu vedľajšej vety 1 bod .  3 body  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

1. Za uvedenie  každého druhu hodnotenia 1 bod , za opísanie všetkých uvedených druhov 
hodnotenia a predstavenie  ich významu vo vzdelávacom procese 6 bodov .    10 bodov  
2. Za vymenovanie a opísanie didaktických pomôcok 5 bodov , za uvedenie príkladov využitia 
didaktických pomôcok počas hodín slovenského jazyka a literatúry 5 bodov .     10 bodov  
3. Správne vystihnutie všetkých momentov vyučovacej hodiny 5 bodov , za zakomponovanie 
prvkov charakteristických pre hodinu slohu 5 bodov .                                                          10 bodov   


