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CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 
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13 iulie 2022 
 

Probă scrisă 
LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
Varianta 3 

 
• 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 (30 de puncte) 
a) Obsahová stránka textu           25 bodov 

Správne zaradenie autora do príslušného literárneho smeru  2 body 
Po 1 bode za každý uvedený znak tvorby Janka Kráľa   5 bodov 

(Napr.: nadväznosť na slovenský folklór, spojenie osobného zážitku s osudom 
národa, v lyrike – autoštylizácia a subjektivizácia, využívanie kontrastu – hrdina 
je zobrazený v rozpore s prostredím, náznakový, torzovitý dej a pod.) 

Správne definovanie pojmu ponáška na ľudovú baladu   3 body 
Správne definovanie pojmu subjektivizovanie balady   3 body 
Po 2 body za každú prezentovanú časť vonkajšej kompozície balady 6 bodov 

(Napr.: 1. úvodná časť – 13-slabičný veršový systém, bez strof; 2. časť – 
balada-povesť: 10- a 8-slabičný veršový systém, strofy; 3. záverečná časť: 13-
slabičný verš, bez strof. Každá časť doplnená stručným dejom.) 

Správne uvedenie prvkov ľudovej slovesnosti    2 body 
Po 2 body za vnútornú a vonkajšiu charakteristiku hlavnej postavy  4 body 

b) Formálna stránka textu             5 bodov 
Dodržanie stanoveného rozsahu      1 bod 
Členenie textu na úvod, jadro a záver      1 bod 
Nadväznosť a logický sled informácií      1 bod 
Dodržanie noriem súčasného spisovného jazyka    1 bod 
Štylistická úprava textu        1 bod 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1. Vysvetlenie funkcie jednotlivých interpunkčných znamienok        3 body 
Adekvátne vysvetlená funkcia čiarky      1 bod 
Adekvátne vysvetlená funkcia bodky za číslovkou    1 bod 
Adekvátne vysvetlená funkcia bodky na konci vety    1 bod 

2. Za správne identifikované slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu.      1 bod 
3. Za správne identifikované odborné slovo (termín).         1 bod 
4. Stupňovanie daných slov.            3 body 

Uvedenie I. a II. stupňa prídavného mena najužší    1 bod 
Uvedenie I. a III. stupňa príslovky lepšie     1 bod 
Uvedenie II. a III. stupňa prídavného mena nový    1 bod 

5. Správne uvedenie antoným s dôrazom na kontext citovaného textu.       3 body 
odborník – laik (Dnes sa odborník [laik] musí čoraz viac špecializovať...) 1 bod 
rastie – stagnuje (Teda množstvo ... znalosti rastie [stagnuje] a rastie.) 1 bod 
prírastok – úbytok (Ročný prírastok [úbytok] je v dnešných časoch...) 1 bod 

6. Utvorenie foriem genitívu            3 body 
Správne utvorená genitívna forma plurálu substantíva škola   1 bod 
Správne utvorená genitívna forma plurálu substantíva myšlienka  1 bod 
Správne utvorená genitívna forma plurálu substantíva maturantka  1 bod 
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7. Morfologická analýza slov.          10 bodov 
Správne určenie príslušnosti slova odborník do slovného druhu   1 bod 
Gramatické kategórie substantíva odborník (rod, číslo, pád a vzor)  4 body 
Správne určenie príslušnosti slova nášho do slovného druhu   1 bod 
Gramatické kategórie pronomína nášho (rod, číslo, pád a vzor)  4 body 

8. Za správne určenie druhu súvetia.           1 bod 
9. Určenie vidu daných slovies.            2 body 

Správne určený vid slovesa zasahovali     1 bod 
Správne určený vid slovesa vidíme      1 bod 

10. Po 1 bode za každý správne určený vetný člen.         3 x 1 bod     3 body 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Príprava a úprava textu na umelecký prednes          8 bodov 

Opis postupu pri príprave a úprave textu na prednes    4 body 
Zdôraznenie otázok a princípov uplatňovaných pri príprave textu  4 body 

2. Definícia pojmu vyučovacia metóda, vymenovanie najčastejšie používaných metód vo výučbe 
slovenského jazyka a literatúry a stručný opis jednej z uvedených metód    12 bodov 

Za správnu definíciu vyučovacej metódy     3 body 
Po 1 bode za každú uvedenú metódu používanú na hodinách literatúry 2 body 
Po 1 bode za každú uvedenú metódu používanú na hodinách jazyka 2 body 
Stručný opis jednej z uvedených metód     5 bodov 

3. Správny opis priebehu ľubovoľnej vyučovacej hodiny        10 bodov 
Vystihnutie momentov vyučovacej hodiny     5 bodov 
Vhodná integrácia vzdelávacích cieľov B. S. Blooma    5 bodov 


