
II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 

Középszint Emelt szint 

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM
 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont 

 

A vizsgán használható segédeszközök 

 

 Középszint Emelt szint 

 Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

A vizsgázó 

biztosítja 

NINCS NINCS NINCS NINCS 

A 

vizsgabizottságot 

működtető 

intézmény 

biztosítja 

A II. 

feladatlaphoz 

nyomtatott 

helyesírási 

szótár, egy- 

illetve 

kétnyelvű 

szótár (tíz 

vizsgázónként 

legalább egy 

példány) 

Irodalmi 

szöveggyűjtemény, 

kötet vagy a 

feladatok 

kidolgozásával 

összefüggő más 

nyomtatott 

ismerethordozó. 

A II. 

feladatlaphoz 

nyomtatott 

helyesírási 

szótár, egy- 

illetve 

kétnyelvű 

szótár (tíz 

vizsgázónként 

legalább egy 

példány) 

Irodalmi 

szöveggyűjtemény, 

kötet vagy a 

feladatok 

kidolgozásával 

összefüggő más 

nyomtatott 

ismerethordozó. 

 

Nyilvánosságra hozandók 

 

 Középszint Emelt szint 

 Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli 

vizsga 

Írásbeli 

vizsga 

Szóbeli 

vizsga 

Anyag NINCS témakör- és 

tételcímek 

NINCS témakör- és 

tételcímek 

Mikor? NINCS jogszabály 

szerint 

NINCS jogszabály 

szerint 
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KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 15 perc 

90 perc 150 perc 

Feladatsor Tételkifejtés 

I. feladatlap: 

Szövegértés és 

érvelés vagy 

II. feladatlap: 

Műértelmező 

szövegalkotás: 

Egy szlovák 

nyelvi tétel 

Egy irodalmi 

tétel kifejtése 

gyakorlati 

szövegalkotás 

műértelmezés 

vagy 

összehasonlítás 

kifejtése

 

50 pont 40 pont 10 pont 25 pont 

Helyesírás: 8 pont 

Íráskép: 2 pont 

A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont 

100 pont 50 pont 

 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. 

A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, a megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. A 

feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot 

tartalmaz. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. 

Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladat megoldására 150 perc 

áll rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott 

szótár használható. 

 

Az írásbeli feladatlap formai jellemzői 

Az írásbeli vizsga első része egy szöveg értését és egy adott műfajú, a mindennapi élethez 

köthető szöveg alkotását várja el. Eszerint tartalmaz egy szövegértési feladatsort, valamint egy 

szövegalkotási feladatot, amely lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása. A kétfajta 

szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ. 

Az írásbeli vizsga második része egy műértelmező szöveg alkotását várja el, amely lehet egy 

mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két 

műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ. 

Ahol a vizsgázó a kijelölt feladatok közül választ, ott a feladatlapon jelzi a választását. Ha az 

elkezdett feladat helyett másikat választ, akkor az általa érvénytelennek tekintett írásművet át kell 

húznia. 
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Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 

I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás 

Szövegértési feladatsor 

A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő), 700-1000 szó 

terjedelmű ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete. 

A szövegértést vizsgáló kérdések, feladatok az adott szöveg tematikus, szerkezeti, nyelvi, 

kommunikációs jellemzőinek megfelelően a következőkre irányulhatnak: 

- azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás; 

különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei; 

- összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között; 

a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között; 

- a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli 

utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata; 
- a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a 

szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés; 

- a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában). 

 

Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotási feladat 

A vizsgázó egy érvelési vagy gyakorlati szövegalkotási feladatot old meg az alábbi két 

választási lehetőség közül. 

A feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó. 

A feladat a következő lehet: 

A) Érvelés: 3-5 érvvel alátámasztott állásfoglalás valamely közéleti, kulturális, életmódbeli 

kérdésben. 

B) Gyakorlati szövegműfaj: gyakorlati szöveg alkotása adott műfajban, témában, esetleg adott 

kommunikációs tényezőkkel. A szöveg műfajai a következők lehetnek: motivációs levél; 

különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény; hozzászólás, felszólalás, 

vitaindító; ajánlás, méltatás. 

Mindkét fajta feladat tartalmazhat rövid gondolatébresztő szöveget, szövegrészletet. A 

feladatlap közli a konkrét feladatoknak megfelelő kritériumokra kapható részpontszámokat. 
 

II. Műértelmező szövegalkotás 

A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott 

feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők 

lehetnek: 

A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása. 

B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése. 

Mindkét feladat bázisszövege szlovák nyelvű, lehet lírai alkotás, szépprózai mű vagy 

műrészlet, drámarészlet. A művek származhatnak akár magyarországi, akár Magyarországon 

kívüli szlovák alkotóktól, bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji kötöttség 

nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem elvárás a 

teljes mű ismerete. 

Mindkét feladat lényeges eleme az irodalmi szövegekben megjelenő problémák felismerése és 

az azokra való reflektálás. Mindkét feladat tartalmazza az értelmezés, összehasonlítás 

középpontjába állítandó problémát, annak kiemelt szempontját, szempontjait (pl. a megjelenített 

téma, élmény, probléma, helyzet; a szereplők viselkedése, jellemzése, egymáshoz való viszonya; 

a motívumok szerepe, jelentése; különböző korok életszemlélete, értékrendje). 

Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szlovákok kultúrájához kell kapcsolódnia. 
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Az írásbeli feladatlap értékelése 

A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok 

megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi 

elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem 

befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, 

kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az 

általánosnak tekinthető megközelítéstől. 

A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési 

útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat 

helyesírását és írásképét. 

 

I. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás 

A szövegértési feladatsor javítása, értékelése 

A szövegértési feladatsor értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A 

feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok tartományát, valamint az 

adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a 

részpontszámokat, valamint az elért összpontszámot. 

 

Az érvelés vagy a gyakorlati szövegalkotási feladat javítása, értékelése 

A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A 

feladat maximális pontértéke 10 pont. Értékelni a feladatban csak a választható két feladat 

egyikét lehet. Ha a vizsgázó mindkét feladatot megoldja, és választását nem jelöli egyértelműen 

(nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a 

javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell 

értékelnie. A javítási-értékelési útmutató közli mindkét feladat megfelelő, elvárt elemekért adható 

részpontszámait. A javító tanár az elfogadott tartalmi és formai elemeket a javítási-értékelési 

útmutatóban közölt jelrendszerrel jelzi. A javító tanár a dolgozaton feltünteti a részpontszámokat, 

valamint az elért összpontszámot. 

 

A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (I. feladatlap) értékelésének 

pontértékei: 

 

Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás Szövegértési feladat 40 pont 

 Szövegalkotási 

feladat 

10 pont 

 

II. A műértelmező szövegalkotás javítása, értékelése 

A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató 

alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az 

ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési útmutató 

szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi elemeket a 

javítási-értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. Jónak minősíthető elem a tartalmilag 

helytálló, indokolható megfigyelés, következtetés, megállapítás. 
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Ha a vizsgázó egynél több témát old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza 

alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át az érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a 

vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie. 

A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat a javítási-

értékelési útmutatóban közölt javítási módok szerint. 

A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt. 

 

A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése: 

Tartalom - a bázisszöveg és a feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás, 

általános tájékozottság); a válaszelemek megfelelése a feladat szempontjainak, szövegbázisának; 

a problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák, 

véleménynyilvánítás szerint. 

Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet 

(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint. 

 

Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) a nyelvi regiszter, a szókincs, a köznyelvi normának 

való megfelelés szerint. 

 

Műértelmező szövegalkotási 

feladat 

Tartalmi minőség 25 pont 

 Nyelvi 

minőség 

Szövegszerkezet 5 pont 

  Nyelvi igényesség 

(stílus, 

nyelvhelyesség) 

10 pont 

 

A helyesírás és az íráskép minősítése 

Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák 

és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes 

pontozási elv szerint. 

Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembevétele, a 

forma kulturáltsága szerint. 

 

Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése 

Szövegértés és érvelés vagy 

gyakorlati szövegalkotás 

Szövegértés 40 pont 

 Szövegalkotás 10 pont 

Műértelmező szövegalkotás Tartalmi minőség 25 pont 

 Nyelvi minőség 15 pont 

Helyesírás  8 pont 

Íráskép  2 pont 
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Szóbeli vizsga 

A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak 

akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.  

A szóbeli vizsga egy szlovák nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat 

megoldásából és a megoldás kifejtéséből áll. 

A szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szlovák nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. 

A szlovák nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak. 

A nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szlovák nyelvből is legalább 6 tételt 

módosítani kell az előző évhez képest. 

Az egyes tételekhez legalább egy-egy feladat tartozik. A vizsgázó a következő 

segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a feladatkifejtéshez: irodalmi 

szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott 

ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű 
szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő 

segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja. 

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait 

figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége 

legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére. 

 

Szlovák nyelvi altételsor 

A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes 

szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív 

(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló 

témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre. 

Minden altétel 200-250 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll. 

(nyelvi transzformáció, lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi 

szlovákok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. 

kapcsolatos szövegeket tartalmazzon. 

 

Irodalmi altételsor 

Az altételt a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt 

műhöz, vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan 

kifejtenie. Legalább két altétel a magyarországi szlovákok irodalmával kapcsolatos feladatokat 

tartalmazzon. Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választhat a megjelölt szerzők vagy művek 

közül. 

 Mindkét tételsor témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és módon 

nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok nem hozhatók nyilvánosságra, 

csak a vizsgán ismerhetőek meg. 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet 

tartalmi minőségéért 25 pont, a nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet nyelvi 

minőségéért együtt 15 pont adható. 

A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával 

történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt. 
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Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont, szlovák nyelvből 

összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével: 

- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság 

- Tárgyi tudás 

- Szövegismeret, szövegértés 

- Feladatmegoldó képesség 

- Gondolatgazdagság 

- Önálló vélemény 

- A feladat kifejtettsége 

Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő 

kritériumok mérlegelésével: 

- Rendszerezés, lényegkiemelés 

- Logikus gondolatmenet 

- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés 

- Megfelelő szókincs, szóhasználat 

- Érthető előadásmód 

 

A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése 

 

Tartalmi minőség - irodalom 25 pont 

Tartalmi minőség - szlovák nyelv 10 pont 

A kifejtés nyelvi minősége 15 pont 

 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 20 perc 

Feladatsor Tételkifejtés 

Szövegértési és 

nyelvi-  

irodalmi 

műveltségi 

feladatsor 

Szövegalkotási 

feladatok: 

műértelmező 

szöveg és 

reflektáló szöveg 

Egy szlovák 

nyelvi tétel 

kifejtése 

Egy irodalmi 

tétel kifejtése 

40 pont 50 pont 10 pont 25 pont 

Helyesírás: 8 pont 

Íráskép: 2 pont 

A kifejtés nyelvi minősége 

15 pont 

100 pont 50 pont 
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Az írásbeli vizsga a szaktárgyi tudás alkalmazását mérő szövegértési, nyelvi-irodalmi 

műveltségi feladatokat, valamint két különböző szövegalkotási feladatot tartalmaz. 

 

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy szlovák nyelvű alkotáshoz 

(irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, 

szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik. 

A feladatsor egyrészt a szöveg értését, másrészt a kapcsolódó nyelvi és irodalmi ismeretek 

alkalmazását várja el (pl. fogalmak felismerése, azonosítása, definíciója, alkalmazása különböző 

szövegekre; különböző történeti, műfaji, tematikus, motivikus összefüggések feltárása; 

műismeret; a vizsgálandó szöveg kommunikációs, nyelvi, grammatikai, retorikai, stilisztikai, 

szövegtani, helyesírási jellemzői; kapcsolódó nyelvi kérdések). A feladatsor szövegértésre, nyelvi 

ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz. 

 

Szövegalkotási feladatok 

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló 

szöveg alkotását írja elő. 

A szövegalkotási feladatok a következők: 

- Egy mű adott szempontú elemzése, értelmezése, értékelése (a továbbiakban: műértelmező 

szövegalkotási feladat).  

A műértelmező feladat bázisszövege irodalmi alkotás (lírai, szépprózai, vagy drámai mű, 

illetve annak részlete). Az akár magyarországi, akár Magyarországon kívüli szlovák alkotóktól 

származó művek választhatók bármely korszakból, stíluskorszakból, tematikai és műfaji 

kötöttség nélkül. A feladat nem feltétlenül várja el a szerző ismeretét. Műrészlet esetében nem 

elvárás a teljes mű ismerete. 

- Érvelő vagy véleménykifejtő szöveg megfogalmazása: reflektálás egy irodalmi, kulturális, 

esztétikai, bölcseleti, etikai kérdésre, jelenségre, pl. kor-, kulturális, közéleti jelenségre (a 

továbbiakban: reflektáló szövegalkotási feladat). 

A feladatok mindegyike szövegbázisú (pl. irodalmi mű, műrészlet; rövid felvezető idézet a 

véleménykifejtés, értékelő érvelés alapjaként). 

A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó. 

A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó. 

Legalább az egyik feladatnak a magyarországi szlovákok kultúrájához kell kapcsolódnia. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. 

A vizsgázó egyetlen feladatlapot kap, a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg, 

és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldására 240 perc áll 

rendelkezésre. A megoldáshoz helyesírási szótár, illetve egy-, illetve kétnyelvű nyomtatott szótár 

használható. 
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A szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor értékelése központi javítási-értékelési 

útmutató alapján történik. A feladatsor maximális pontértéke 40 pont. Az elfogadható válaszok 

tartományát, valamint az adható részpontokat a javítási-értékelési útmutató közli. Az értékelő a 

dolgozaton feltünteti a vizsgázó által elért részpontszámokat, valamint a feladatsor megoldásával 

elért összpontszámot. 

 

Szövegértési, nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 40 pont 
 

A szövegalkotási feladatok javítása, értékelése 

A javító tanár a vizsgaleírásban közölt értékelési szempontok és a javítási-értékelési útmutató 

alapján minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldások lehetséges tartalmi elemeit. 

Az ettől eltérő minden jó megoldás is elfogadható, nem elvárás továbbá a javítási-értékelési 

útmutató szakmailag pontos nyelvének használata. A javító tanár a jónak minősített tartalmi 

elemeket a javítási és értékelési útmutatóban közölt jelrendszerrel jelöli. 

A javító tanár jelzi a szerkezeti, stílusbeli, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat. 

A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt. 

 
A műértelmező szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése 

A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a műértelmező feladat értékelésének tartalmi 

pontszámát, valamint a szövegszerkezet, a stílus és a nyelvhelyesség értékelésének pontszámait a 

következő kritériumok szerint: 

Tartalom - a bázisszöveg és feladat értése; tudáskeretének ismerete (vonatkozó tárgyi tudás, 

általános tájékozottság); a válaszelemek a feladat szempontjainak, szövegbázisának való 

megfelelése (problémaérzékenység, lényeglátás, tématartás, gondolatgazdagság, releváns példák, 

véleménynyilvánítás) szerint. 

Szövegszerkezet - a felépítés (gondolati íve, logikája, a műfajnak való megfelelés); a szerkezet 

(koherencia, arányosság, tagolás, terjedelem) szerint. 

Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) - a nyelvi regiszter, a stílus, a szókincs, a köznyelvi 

normának való megfelelés szerint. 

 
A reflektáló szövegalkotás minősítésének szempontjai és értékelése 

A javító tanár által megállapított pontszám jelzi a reflektáló feladat értékelésének tartalmi, 

szerkezeti, nyelvi pontszámait a következő kritériumok szerint: 

Tárgyi tudás, általános tájékozottság 

Problémaérzékenység, gondolatgazdagság 

Gondolatmenet, szövegfelépítés 

Nyelvi igényesség (stílus, nyelvhelyesség) 

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor javítása, értékelése 

 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok 

megoszlását. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi 

elemeit és az ettől való eltérés lehetőségét. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem 

befolyásolhatja sem az, ha az értékelő személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, 

kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az 

általánosnak tekinthető megközelítéstől. 

A javító tanár mindegyik feladatban jelöli a helyesírási hibákat a központi javítási-értékelési 

útmutatóban közölt hibatípusok szerint. A végső minősítésben értékeli az egész dolgozat 

helyesírását és írásképét. 
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(stílus, nyelvhelyesség) 

Reflektáló szöveg 

20 pont 

Tartalom 5 pont 

 Problémaérzékenység 5 pont 

 Gondolatmenet 5 pont 

 Nyelvi igényesség 

(stílus, nyelvhelyesség) 

5 pont 

 
A helyesírás és az íráskép minősítése 

Helyesírás - a helyesírás szabályainak való megfelelés szerint; a súlyos hibák, az enyhe hibák 

és a központozás figyelembevételével, a javítási-értékelési útmutatóban közölt egységes 

pontozási elv szerint. 

Íráskép - a szöveg rendezettsége, olvashatósága, az olvasó szempontjának figyelembe vétele, a 

forma kulturáltsága szerint. 

 
Az írásbeli dolgozat pontszámainak összesítése 

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 40 pont 

Műértelmező szövegalkotási feladat 30 pont 

Reflektáló szöveg 20 pont 

Helyesírás 8 pont 

Íráskép 2 pont 

 
Szóbeli vizsga 

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. 

A tétellapon megjelölt feladatot a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak 

akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.  

A szóbeli vizsga egy szlovák nyelvi és egy irodalmi tételhez megfogalmazott feladat 

megoldása, és a megoldás kifejtése. 

A szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tételsor 20 szlovák nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. 

A szlovák nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak. 

A szlovák nyelvi és az irodalmi tételsorban irodalomból és szlovák nyelvből is legalább 6 tételt 

módosítani kell az előző évhez képest. 

A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez: 

irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott 

ismerethordozó a tételnek megfelelő részlete (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű 

szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album). A tételsornak megfelelő 

segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja. 
 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételekben kitűzött feladatok - a témák sajátosságait 

figyelembe véve - lehetőleg hasonló nehézségűek legyenek, valamint a vizsgázónak lehetősége 

legyen a megadott időkeretben a sikeres felkészülésre és a tétel kifejtésére. 

 

 

A két szövegalkotási feladat értékelésének pontértékei: 

 
Műértelmező szöveg 

30 pont 

Tartalom 15 pont 

 Szövegszerkezet 5 pont 

 Nyelvi igényesség 10 pont 
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A vizsga során azt mérjük, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes 

szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív 

(beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló 

témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre. 

Minden altétel 250-300 szó terjedelmű szövegből és a hozzá kapcsolódó feladatokból áll. 

(nyelvi transzformáció lexikai, stilisztikai feladat stb.) A nyelvi altételek 25%-a a magyarországi 

szlovákok nyelvével, szokásaival, hagyományaival, kultúrájával, kisebbségpolitikájával stb. 

kapcsolatos szövegeket tartalmazzon. 

 

Irodalmi altételsor 

Az altételt a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom részletes követelményeiben felsorolt 

műhöz, vagy annak egy részletéhez kapcsolódó feladatok alapján kell a vizsgázónak önállóan 

kifejtenie. Minden tételhez egy feladat tartozik, a feladatok vizsganaponként változhatnak. 

Legalább két altétel a magyarországi szlovákok irodalmával kapcsolatos feladatokat 

tartalmazzon. 

Mindkét tárgy tételsorának témaköreit és tételcímeit a jogszabályban meghatározott időben és 

módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatokat nem szabad 

nyilvánosságra hozni, csak a vizsgán ismerhetőek meg. 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgateljesítmény maximális pontértéke 50 pont. Ezen belül az irodalom felelet 

tartalmi minőségéért 25 pont, a szlovák nyelvi felelet tartalmi minőségéért 10 pont, a két felelet 

nyelvi minőségéért együtt 15 pont adható. 

A vizsgateljesítmény értékelése az alábbi értékelési kritériumok és pontszámok alkalmazásával 

történik. A ponthatárokon belül az értékelés kritériumainak való megfelelés mértéke dönt. 

 

Tartalmi minőség - irodalomból összesen 25 pont; szlovák nyelvből 

összesen 10 pont a következő kritériumok mérlegelésével: 

- Irodalmi, nyelvi, kulturális tájékozottság 

- Tárgyi tudás 

- Szövegismeret, szövegértés 

- Feladatmegoldó képesség 

- Gondolatgazdagság 

- Önálló vélemény 

- A feladat kifejtettsége 

Nyelvi minőség - a két feleletre összesen 15 pont a következő 

kritériumok mérlegelésével: 

- Rendszerezés, lényegkiemelés 

- Logikus gondolatmenet 

- Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés 

- Megfelelő szókincs, szóhasználat 

- Érthető előadásmód 

 

Szlovák nyelvi altételsor 
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A szóbeli vizsgarész pontszámainak összesítése 

 

Tartalmi minőség - irodalom 25 pont 

Tartalmi minőség - szlovák nyelv 10 pont 

A kifejtés nyelvi minősége 15 pont 
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 II. OPIS SKÚŠKY 

Časti skúšky 

 Stredný stupeň  Vyšší stupeň 

 Písomná skúška  Ústna skúška  Písomná skúška  Ústna skúška 

 240 minút  15 minút  240 minút  20 minút 

 100 bodov  50 bodov  100 bodov  50 bodov 

Povolené pomôcky 

 Stredný stupeň  Vyšší stupeň 

   Písomná skúška  Ústna skúška  Písomná skúška  Ústna skúška 

 Zabezpečuje 

maturant 

 ŽIADNE  ŽIADNE  ŽIADNE  ŽIADNE 

 Zabezpečuje 

inštitúcia 

poverená 

organizáciou  

skúšky 

 K druhej úlohe 

tlačený 

pravopisný 

slovník,  

jednojazyčný 

a/alebo 

dvojjazyčný 

slovník (aspoň 

jeden exemplár na 

10 študentov) 

 Antológia 

literatúry,  

zbierka alebo iný 

tlačený text. 

 K druhej úlohe 

tlačený  

pravopisný 

slovník, 

jednojazyčný 

a/alebo 

dvojjazyčný 

slovník (aspoň 

jeden exemplár na 

10 študentov) 

 Antológia 

literatúry,  

zbierka alebo iný 

tlačený text 

Uverejnené materiály 

   Stredný stupeň  Vyšší stupeň 

   Písomná skúška  Ústna skúška  Písomná skúška  Ústna skúška 

 Materiál  ŽIADNE  názvy 

maturitných  

tematických 

okruhov a 

maturitných tém 

 ŽIADNE  názvy 

maturitných 

tematických 

okruhov a  

maturitných tém 

 Kedy?  ŽIADNE  podľa právnych  

predpisov 

 ŽIADNE  podľa právnych 

predpisov 
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SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA 

 Písomná skúška  Ústna skúška 

 240 minút  15 minút 

 90 minút  150 minút     

Úlohy Výklad úlohy 

 I.úloha  

Porozumenie  textu a 

argumentácia alebo                                 

tvorenie pragmatického  

textu 

 II. úloha  

Písomná interpretácia 

literárneho diela: 

výklad alebo 

porovnávací výklad 

 Výklad jednej                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                               

maturitnej témy zo 

slovenského 

jazyka 

 Výklad jednej 

maturitnej témy z 

literatúry 

 50 bodov  40 bodov  10 bodov  25 bodov 

 Pravopis: 8 bodov  

Písma: 2 body 

 Kvalita jazyka pri výklade: 15 bodov 

 100 bodov  50 bodov 

 

Písomná skúška 

Všeobecné pravidlá 

Na písomnej skúške maturant rieši ústredne stanovené a vydané úlohy. 

Najprv vypracuje I. úlohu, na riešenie má 90 minút. I. úloha obsahuje porozumenie textu, 

plánované na 60 minút a tvorenie textu, ktoré je plánované na 30 minút. Po 90 minútach dozorom 

poverený učiteľ pozbiera práce. 

Potom nasleduje rozdávanie a riešenie II. úlohy. Na jej riešenie je k dispozícii 150 minút. Pri 

riešení tejto úlohy sa dá používať pravopisný slovník, respektíve jednojazyčný a/alebo 

dvojjazyčný tlačený slovník. 

Formálna stránka písomných úloh 

Prvá časť písomnej skúšky pozostáva z porozumenia textu s daným žánrom viažúceho sa 

každodenného života, a z toho tvorenie pragmatického textu. Teda obsahuje úlohu spojenú s 

porozumením textu a úlohu, ktorá je zameraná na tvorenie pragmatického textu, ktorá môže byť 

argumentacia alebo  útvar pragmatického textu. Maturant si zvolí z dvoch typov úloh tvorenia 

textu. 

Druhá časť písomnej skúšky je interpretácia dvoch literárnych diel, ktorá môže byť výklad 

alebo porovnávací výklad podľa určitých kritérií. Maturant si zvolí jednu tému z dvoch 

interpretačných úloh. 

Keď maturant vyberá z označených úloh, vtedy musí označiť svoj výber. 

Úlohu, ktorú maturant začal písať, ale nedokončil - lebo si vybral druhú - treba preškrtnúť ako 

neplatnú. 
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Obsahová stránka písomných úloh 

I. Porozumenie textu a argumentácia, alebo tvorenie pragmatického textu 

Úloha spojená s porozumením textu 

Text na porozumenie pozostáva z jedného alebo z dvoch so sebou súvisiacich textov s 

rozsahom 700-1000 slov. Témy: populárno-vedecký text, publicistický spis alebo ich úryvky. 

Otázky skúmajúce tematických, kompozičných, jazykových a komunikačných vlastností textu 

môžu byť zamerané na: 

- identifikáciu, analýzu: fakty, údaje, zistenia; argumenty, postoje v texte, postoj autora, 

význam textu, viacvýznamovosť textu; 

- vzťahy v rámci textu: medzi gramatickými, štylistickými vlastnosťami textu, medzi nadpisom 

a textom, medzi významom celého textu a inými ďalšími jeho významami; 

- vlastnosti textu z komunikatívneho, žánrového, pragmatického hľadiska: úloha odkazov, 

vzťah medzi textom a vonkajšími informáciami; 

- výstavba textu: logické súvislosti textu, dejové súvislosti, štruktúra textu, metóda skladania 

častí textu, význam sprostredkovaný cez výstavbu textu; 

- skrátenie textu (napr. osnova, výňatok, zhustenie podľa daného hľadiska). 

 

Argumentácia alebo tvorenie pragmatického textu 

Maturant z nasledujúcich dvoch výberov vytvorí jeden argumentačný, alebo pragmatický text. 

Rozsah vypracovanej úlohy má 120-200 slov. 

Úloha môže byť: 

A.) Argumentácia: vyjadrenie stanoviska k otázke o verejnom živote, kultúre, životospráve s 3-

5 argumentmi. 

B.) Tvorenie pragmatického textu v danom útvare, na danú tému, prípadne s danými 

komunikačnými faktormi. Útvarmi môžu byť: motivačný list, úradný list na rozličné témy (napr. 

sťažnosť), žiadosť, diskusný príspevok, prehovor, úvodná reč diskusie, venovanie, gratulačný 

prejav. 

Obidve úlohy môžu obsahovať stručný inšpiračný text, časti textu. Písomná úloha obsahuje 

čiastkové body konkretných úloh za vhodné kritériá. 
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II. Písomná interpretácia literárneho textu 

Maturant si zvolí z dvoch interptretačných úloh jednu tému. Rozsah zvolenej úlohy má 400-

800 slov. Voliteľné úlohy sú nasledovné: 

A) Výklad jedného literárneho diela (alebo úryvku). 

B) Porovnávací výklad dvoch diel alebo úryvkov podľa daných kritérií. 

Východiskovým textom obidvoch úloh môže byť: lyrické, prozaické alebo dramatické literárne 

dielo, resp. jeho časť (úryvok) v slovenskom jazyku. Diela sa dajú vybrať od slovenských 

autorov v Maďarsku alebo od iných slovenských autorov žijúcich mimo Maďarska, z hociktorého 

obdobia, hociktorého umeleckého smeru, žánru a hociktorej tematiky. Úloha neočakáva poznanie 

autora. V prípade časti textu (úryvku) sa neočakáva poznanie celého diela. 

Podstatným prvkom obidvoch úloh je spoznanie problémov literárneho textu a reflektovanie na 

ne. Obidve úlohy obsahujú problém, jeho kritérium/kritériá (napr. tému, zážitok, problém, 

situáciu; správanie a charakteristiku postáv, vzťahy medzi nimi; význam motívov, svetonáhľad, 

hodnotový systém rôznych období), ktoré sú základom výkladu a porovnávania. 

Aspoň jedna úloha sa viaže s kultúrou Slovákov v Maďarsku. 

 

Hodnotenie písomnej skúšky 

Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje body, ktoré možno udeliť za jednotlivé úlohy. 

Príručka na opravu a hodnotenie vymenuje obsahové prvky riešenia heslovite, ako aj iné 

možnosti riešenia. Hodnotenie výkonu maturanta neovlyvňuje, že osobný hodnotiaci systém 

hodnotiaceho sa odlišuje od všeobecne uznaného posúdenia problému, otázky, javu daného textu; 

ani to, že názor maturanta sa líši od všeobecného prístupu. 

Opavujúci učiteľ v obidvoch úlohách označí pravopisné chyby podľa typov uvedených v 

Príručke na opravu a hodnotenie. Pri záverečnom hodnotení hodnotí pravopis a písmo celej 

písomnej práce. 

I. Porozumenie textu a argumentácia, alebo tvorenie pragmatického textu 

Oprava a hodnotenie úloh spojených s porozumením textu 

Hodnotenie úloh spojených s porozumením textu sa uskutočňuje podľa Príručky na opravu a 

hodnotenie. Za riešenie úloh možno udeliť maximálne 40 bodov. Príručka na opravu a 

hodnotenie obsahuje možné riešenia a čiastkové body. Opravujúci učiteľ v písomnej práci uvedie 

čiastkové body, ako aj celkový počet bodov. 

 

Oprava a hodnotenie argumetnácie alebo tvorenia pragmatického textu 

Hodnotenie tvorenia textu sa uskutočňuje podľa Príručky na opravu a hodnotenie. Za riešenie 

úlohy je možné získať maximálne 10 bodov. Hodnotí sa iba jedna písomná práca, ktorá je o 

jednej z dvoch voliteľných tém. Ak maturant vypracuje viac ako jednu tému a svoj výber 

neoznačí jednoznačne (nepodčiarkne, ktorú tému si vybral alebo neprečiarkne neplatné riešenie), 

opravujúci učiteľ je povinný hodnotiť z dvoch riešení prvé v poradí.  

Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje čiastkové body za očakávané prvky daných úloh. 

Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové a formálne prvky pomocou sústavou znakov 

nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie. Opravujúci učiteľ v písomnej práci uvedie 

čiastkové body, ako aj celkový počet bodov. 
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Body za porozumenie textu a argumnetáciu, alebo za tvorenie pragmatického textu (I. úloha):  

 Porozumenie textu a 

argumentácia, alebo tvorenie  

 Porozumenie textu  40 bodov 

 pragmatického textu  Tvorenie textu 10 bodov 

 

II. Oprava a hodnotenie písomnej interpretácie literárneho diela 

Opravujúci učiteľ hodnotí výkon maturanta podľa kritérií hodnotenia uvedených v opise 

skúšky a podľa Príručky na opravu a hodnotenie. 

Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné obsahové prvky riešenia heslovite. Je možné 

uznať aj iné dobré riešenia, neočakáva sa ani používanie presného jazyka uvedeného v Príručke 

na opravu a hodnotenie. Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové prvky pomocou sústavou 

znakov nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie. Uznaným obsahovým prvkom môže 

byť: hodnoverné a odôvodnené pozorovanie, úsudok a konštatovanie. 

Ak maturant vypracuje viac ako jednu tému a svoj výber neoznačí jednoznačne (nepodčiarkne, 

ktorú tému si vybral alebo neprečiarkne neplatné riešenie), opravujúci učiteľ je povinný hodnotiť 

z dvoch riešení prvé v poradí. Opravujúci učiteľ označí kompozičné, štylistické, jazykové a 

pravopisné chyby podľa spôsobu uvedeného v Príručke na opravu a hodnotenie. 

Pri jednotlivých počtoch bodu rozhoduje pomer zhody s kritériami. 

 

Hodnotiace kritériá a hodnotenie písomnej interpretácie literárneho diela 
Obsah - porozumenie východiskového textu a úlohy, poznanie znalostných prvkov (vecná 

znalosť, všeobecný rozhľad); súlad medzi prvkami práce, kritériami úlohy a východiskovým 

textom; citlivosť na problémy, videnie podstaty, zostať pri téme, bohatstvo myšlienok, relevantné 

príklady, vyjadrenie vlastného názoru. 

Kompozícia - architektonika (výstavba) textu (následnosť deja, logika, zodpovedať útvaru); 

tektonika textu (koherencia, proporcionalita, členenie, rozsah). 

Kvalita jazyka (štýl, jazyková správnosť)- podľa registra jazyka slovnej zásoby, dodržiavanie 

noriem spisovného jazyka. 

 

Písomná interpretácia   Kvalita obsahu  25 bodov 

 literárneho diela  Kvalita jazyka  Kompozícia  5 bodov 

     Štýl 10 bodov 

      Jazyková správnosť 

 

Hodnotenie pravopisu a písma 

Pravopis - dodržiavanie pravopisných pravidiel; brať do ohľadu veľké chyby, malé chyby, 

interpunkciu, podľa jednotných bodových zásad, ktoré sú uvedené v Príručke na opravu a 

hodnotenie.  

Písmo -prehľadnosť textu, čitateľnosť písmo, zohľadnenie hľadiska čitateľa, na základe 

estetickej formy. 

 

Celkový počet bodov za písomnú prácu 

 Porozumenie textu a 

argumentácia, alebo tvorenie  

 Porozumenie textu  40 bodov 

 pragmatického textu  Tvorenie textu  10 bodov 
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 Písomná interpretácia textu  Kvalita obsahu  25 bodov 

   Kvalita jazyka  15 bodov 

 Pravopis  8 bodov 

 Písmo  2 body 

 

Ústna skúška 

Zadanú úlohu vykladá maturant samostatne. Klásť otázky sa dá iba v tom prípade, ak maturant 

vykladá nesprávne alebo sa zastavil. Na ústnej skúške rieši maturant jednu úlohu zo slovensého 

jazyka a jednu z literatúry, ktoré boli sformulované k jazykovej a literárnej otázke. 

Súbor otázok zo slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry tvorí 20 

jazykových a 20 literárnych otázok. Otázky zo slovenského jazyka a literárne otázky tvoria súbor 

otázok, ktoré sú od seba oddelené. V súbore jazykových a literárnych otázok aspoň 6 otázok z 

literatúry a 6 otázok zo slovenského jazyka v porovnaní s predchádzajúcim rokom treba zmeniť. 

Ku každej otázke patrí aspoň jedna úloha. 

Maturant na prípravu a k výkladu úlohy môže používať nasledovné pomôcky: antológiu 

slovenskej literatúry, zbierku alebo adekvátny úryvok z iného tlačeného textu (napr. z tlačenej 

verzie internetovej stránky, z jednojazyčného slovníka, kultúrno-historickej mapy, umeleckého 

albumu). Vymenované pomôcky zabezpečuje inštitúcia poverená organizáciou skúšky. 

 

Obsahová a formálna stránka súboru ústnych otázok 

Otázky majú byť zostavené tak, aby úlohy jednotlivých otázok - so zreteľom na svojráznosť 

tém - boli približne rovnako ťažké, aby maturanti boli schopní v danom časovom intervale 

úspešne sa pripraviť a otázku vykladať. 

 

Súbor otázok zo slovenského jazyka 

Na skúške bude hodnotené, že maturant v akej miere a v akej kvalite je schopný na tranzakciu a 

interakciu, ktorých súčasťou sú receptívne a produktívne (porozumenie reči a komunikačné 

schopnosti) schopnosti. Maturant je shopný na samostatný výklad témy, ako aj na interaktívnú 

účasť na rozhovore. 

Každá otázka sa skladá z textu v rozsahu 200-250 slov a z úloh súvisiacich s textom. 25% 

textov jazykových otázok sa má viazať k jazyku, zvykom, tradíciám, kultúre, menšinovej politike 

atď. Slovákov žijúcich v Maďarsku. 

 

Súbor otázok z literatúry 

Otázku, ktorá súvisí s dielami alebo ich úryvkami vymenovanými v Požiadavkach zo 

slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry, vykladá maturant samostatne. Aspoň 

dve otázky musia obsahovať úlohy súvisiace s literatúrou Slovákov žijúcich Maďarsku. Keď sa 

dá zrealizovať, maturant môže si vybrať z daných autorov alebo z ich diel. Súbor ústnych otázok 

maturitných tematických okruhov a maturitných tém zo slovenského jazyka, ako národnostného 

jazyka a z literatúry podľa časových a vzorných právnych predpisov treba uverejniť. K 

jednotlivým otázkam patriace úlohy nie sú verejné, spoznať sa dá ich iba na skúške.  

  

Hodnotenie ústnej skúšky 

Maximálny počet bodov je 50. Za obsah odpovede z literatúry možno udeliť 25 bodov, za 

obsah odpovede z jazyka 10 bodov a za kvalitu jazyka obidvoch odpovdí 15 bodov. 
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Hodnotenie skúšky prebieha podľa nasledovných kritérií a za výkon sa udeľuje nasledovný 

počet bodov: 

 

Kvalita obsahu - za odpoveď z literatúry sa udeľuje 25 bodov, za odpoveď zo slovenského jazyka 

10 bodov podľa nasledovných kritérií: 

-Orientácia v gramatike, literatúre, všeobecný kultúrny rozhľad 

-Odborné vedomosti 

-Poznanie textu, porozumenie textu 

-Schopnosť riešenia problému 

-Bohatstvo myšlienok 

-Vlastný názor 

-Miera rozboru 

 Kvalita jazyka - za dve odpovede sa udeľuje 15 bodov podľa nasledovných kritérií: 

-Systematizácia, z dôraznenie podstaty 

-Logickosť myšlienkového pochodu 

-Jasná, členená tvorba viet a celého textu 

-Používanie adekvátnej slovnej zásoby 

-Zrozumiteľnosť výkladu 

Celkový počet bodov za ústnu skúšku 

 Kvalita obsahu - literatúra  25 bodov 

 Kvalita obsahu - slovenský jazyk  10 bodov 

 Kvalita jazyka výkladu  15 bodov 

SKÚŠKA VYŠŠIEHO STUPŇA 

 Písomná skúška  Ústna skúška 

 240 minút  20 minút 

 Úlohy  Výklad úlohy 

 Vzdelanostný test z 

jazyka a  

literáry na  

porozumenie textu 

 Úlohy na tvorenie 

textu:  

interpretácia textu  

a argumentačný text 

 Výklad jednej  

maturitnej otázky zo 

slovenkého  

jazyka 

 Výklad  

jednej maturitnej 

otázky z literatúry 

 40 bodov  50 bodov  10 bodov  25 bodov 

 Pravopis: 8 bodov  

Písmo: 2 body 

 Kvalita jazyka pri výklade:  

15 bodov 

 100 bodov  50 bodov 

 

Písomná skúška 

Všeobecné pokyny 

Písomná skúška vyššieho stupňa prebieha podľa ústredne vypracovaných otázok. 

Maturant dostane všetky úlohy naraz. Čas, ktorý je k dispozícii, môže využiť ľubovoľne, o 

poradí riešenia úloh rozhoduje sám. Na riešenie všetkých úloh je 240 minút. Pri riešení úlohy sa 

dá používať pravopisný slovník, respektíve jednojazyčný a/alebo dvojjazyčný tlačený slovník. 
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Písomná skúška obsahuje nasledujúce úlohy: porozumenie a aplikáciu odborného textu, 

vzdelanostný test z jazyka a literatúry (súvisiaci s odborným textom) a tvorenie dvoch odlišných 

textov. 

 

Vzdelanostný test z jazyka a literáry s úlohami na porozumenie textu 

Porozumenie textu a vzdelanostný test z jazyka a literatúry sa viaže k slovenskému literárnemu 

alebo jazykovému dielu: napr. k próze, k eseji, k lyrickému alebo dramatickému dielu resp. jeho 

častiam (úryvkam).  

Úlohy sú zamerané na porozumenie textu a na aplikáciu gramatických a literárnych poznatkov 

súvisiacich s textom (spoznanie, stotožňovanie, definícia pojmov, ich adaptácia v rôznych 

textoch; odhalenie rôznych historických, žánrových, tematických, motivických súvislostí; 

poznanie diela; otázky skúmajúce komunikačné, jazykové, gramatické, rétorické, štylistické, 

textologické a pravopisné vlastnosti skúmaného textu - týkajúce sa jazykových otázok. Úlohy 

obsahujú otázky na porozumenie textu, ako aj otázky skúmajúce jazykovú a literárnu vzdelanosť. 

 

Úlohy na tvorenie textu 

Dve úlohy zamerané na tvorenie textu majú dve odlišné témy, určené kritériá a útvar. 

Úlohy zamerané na tvorenie textu sú nasledovné: 

- Analýza, interpretácia, hodnotenie jedného diela podľa daných kritérií (ďalej: interpretácia 

textu) 

Východiskovým textom interpretačného textu je literárne dielo (lyrické, prozaické alebo 

dramatické), resp. jeho časť (úryvok). Diela sa dajú vybrať od slovenských autorov v Maďarsku 

alebo od iných slovenských autorov žijúcich mimo Maďarska, z hociktorého obdobia, 

hociktorého umeleckého smeru, žánru a hociktorej tematiky. Úloha neočakáva poznanie autora. 

V prípade časti textu (úryvku) sa neočakáva poznanie celého diela. 

-Tvorenie argumentačného textu: zaujatie postoja v súvislosti s literárnou, kultúrnou, 

estetickou, filozofickou, etickou otázkou, javom, napr. zaujatie postoja k javom doby, ku 

kultúrnym javom a javom verejného života (ďalej argumentačný text). 

Každá úloha má východiskový text (napr. jedno literárne dielo, časť literárneho diela; krátky 

citát ako základ zaujatia postoja, argumentácie). 

Očakávaný rozsah interpretácie: 400-800 slov. 

Očakávaný rozsah argumentačného textu: 150-450 slov. 

Aspoň jedna úloha so viaže s kultúrou Slovákov v Maďarsku. 

 

Hodnotenie písomných úloh 

Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje body, ktoré možno udeliť za jednotlivé úlohy. 

Príručka na opravu a hodnotenie vymenuje obsahové prvky riešenia heslovite, ako aj iné 

možnosti riešenia. Hodnotenie výkonu maturanta neovlyvňuje, že osobný hodnotiaci systém 

hodnotiaceho sa odlišuje od všeobecne uznaného posúdenia problému, otázky, javu daného textu; 

ani to, že názor maturanta sa líši od všeobecného prístupu. 

Opavujúci učiteľ v obidvoch úlohách označí pravopisné chyby podľa typov uvedených v 

Príručke na opravu a hodnotenie. Pri záverečnom hodnotení hodnotí pravopis a písmo celej 

písomnej práce. 

 

Oprava a hodnotenie vzdelanostného testu z jazyka a literáry na porozumenie textu 

Riešenie vzdelanostného testu z jazyka a literáry na porozumenie textu je hodnotené podľa 

ústredne vypracovanej Príručky na opravu a hodnotenie. Za riešenie úlohy možno udeliť 40 

Obsahová a formálna stránka písomných úloh 
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bodov. Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné riešenia jednotlivých úloh, hodnotu 

očakávanej odpovede vyjadrenú v bodoch. Získané body za jednotlivé úlohy, ako aj celkový 

počet bodov opravujúci napíše na písomnú prácu. 

 

 Vzdelanostný test z jazyka a literáry na 

porozumenie textu 

 40 bodov 

 

Oprava a hodnotenie úloh na tvorenie textu 

Opravujúci učiteľ hodnotí výkon maturanta podľa kritérií hodnotenia uvedených v opise 

skúšky a podľa Príručky na opravu a hodnotenie. 

Príručka na opravu a hodnotenie obsahuje možné obsahové prvky riešenia heslovite. Je možné 

uznať aj iné dobré riešenia, neočakáva sa ani používanie presného jazyka uvedeného v Príručke 

na opravu a hodnotenie. Opravujúci učiteľ označí uznané obsahové prvky pomocou sústavou 

znakov nachádzajúcich sa v Príručke na opravu a hodnotie. 

Opravujúci učiteľ označí v práci kompozičné, štylistické, jazykové a pravopisné chyby. Pri 

jednotlivých počtoch bodu rozhoduje pomer zhody s kritériami. 

 

Hodnotiace kritériá a hodnotenie tvorby analízy diela/interpretácie 

Počet bodov stanovený opravujúcim učiteľom obsahuje počet bodov za obsah interpretácie 

literárneho diela, počet bodov za kompozíciu, štýl a jazyk - podľa spôsobu označenia chýb, 

kritérií a počtu bodov uvedených v Príručke na opravu a hodnotenie. 

Obsah - porozumenie východiskového textu a úlohy, poznanie znalostných prvkov (vecná 

znalosť, všeobecný rozhľad); súlad medzi prvkami práce, kritériami úlohy a východiskovým 

textom; citlivosť na problémy, videnie podstaty, zostať pri téme, bohatstvo myšlienok, relevantné 

príklady, vyjadrenie vlastného názoru. 

Kompozícia - architektonika (výstavba) textu (následnosť deja, logika, zodpovedať útvaru); 

tektonika textu (koherencia, proporcionalita, členenie, rozsah). 

Kvalita jazyka (štýl, jazyková správnosť)- podľa registra jazyka slovnej zásoby, dodržiavanie 

noriem spisovného jazyka. 

 

Hodnotiace kritériá a hodnotenie tvorby argumentačného textu 

Body udelené hodnotiacim učiteľom naznačujú body obsahového, štrukturálneho a jazykového 

hodnotenia argumentačnej úlohy na základe nasledujúcich kritérií: 

Obsahové vedomosti, všeobecná informovanosť 

Citlivosť na problémy, bohatosť myslenia 

Schod myšlienky, stavba textu 

Jazyková náročnosť (štýl, jazyková správnosť) 

Hodnotiace kritériá a hodnotenie úloh na tvorenie dvoch textov:  

 Text analízy diela   Obsah  15 bodov 

 30 bodov  Kompozícia textu  5 bodov 

   Jazyková náročnosť (štýl, 

jazyková správnosť) 

 10 bodov 

 Argumentačný text   Obsah  5 bodov 

 20 bodov  Citlivosť na problémy  5 bodov 

   Schod myšlienky  5 bodov 
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   Jazyková náročnosť (štýl, 

jazyková správnosť) 

 5 bodov 

 

Hodnotenie pravopisu a písma 

Pravopis - dodržiavanie pravopisných pravidiel; brať do ohľadu veľké chyby, malé chyby, 

interpunkciu, podľa jednotných bodových zásad, ktoré sú uvedené v Príručke na opravu a 

hodnotenie.  

Písmo -prehľadnosť textu, čitateľnosť písmo, zohľadnenie hľadiska čitateľa, na základe 

estetickej formy. 

 

Celkový počet bodov za písomnú prácu 

 

 Vzdelanostný test z jazyka a literatúry na 

porozumenie textu 

 40 bodov 

 Interpretácia literárneho diela  30 bodov 

 Úloha na tvorenie argumentačného textu  20 bodov 

 Pravopis  8 bodov 

 Písmo  2 body 

 

Ústna skúška 

Ústna skúška vyššieho stupňa prebieha podľa ústredne vypracovaných otázok. 

Zadanú úlohu vykladá maturant samostatne. Klásť otázky sa dá iba v tom prípade, ak maturant 

vykladá nesprávne alebo sa zastavil.  

Na ústnej skúške rieši maturant jednu úlohu zo slovensého jazyka a jednu z literatúry, ktoré 

boli sformulované k jazykovej a literárnej otázke. 

Súbor otázok zo slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry tvorí 20 jazykových a 

20 literárnych otázok. Otázky zo slovenského jazyka a literárne otázky tvoria súbor otázok, ktoré 

sú od seba oddelené.  

V súbore jazykových a literárnych otázok aspoň 6 otázok z literatúry a 6 otázok zo slovenského 

jazyka v porovnaní s predchádzajúcim rokom treba zmeniť. 

 Maturant na prípravu a k výkladu úlohy môže používať nasledovné pomôcky: antológiu 

slovenskej literatúry, zbierku alebo adekvátny úryvok z iného tlačeného textu (napr. z tlačenej 

verzie internetovej stránky, z jednojazyčného slovníka, kultúrno-historickej mapy, umeleckého 

albumu). Vymenované pomôcky zabezpečuje inštitúcia poverená organizáciou skúšky. 

 

Obsahové a formálne parametre súboru ústnych otázok 

Otázky majú byť zostavené tak, aby úlohy jednotlivých otázok - so zreteľom na svojráznosť 

tém - boli približne rovnako ťažké, aby maturanti boli schopní v danom časovom intervale 

úspešne sa pripraviť a otázku vykladať. 

 

Súbor otázok zo slovenského jazyka 

Na skúške bude hodnotené, že maturant v akej miere a v akej kvalite je schopný na tranzakciu a 

interakciu, ktorých súčasťou sú receptívne a produktívne (porozumenie reči a komunikačné 

schopnosti) schopnosti. Maturant je shopný na samostatný výklad témy, ako aj na interaktívnú 

účasť na rozhovore. 
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Každá otázka sa skladá z textu v rozsahu 250-300 slov a z úloh súvisiacich s textom (jazyková 

transformácia, lexikálna, štylistická úloha atď.). 25% textov jazykových otázok sa musí viazať k 

jazyku, zvykom, tradíciám, kultúre, menšinovej politike atď. Slovákov žijúcich v Maďarsku. 

Súbor otázok z literatúry 

Otázku, ktorá suvisí s dielami alebo ich úryvkami vymenovanými v Požiadavkach zo 

slovenského jazyka, ako národnostného jazyka a literatúry, vykladá maturant samostatne. Ku 

každej otázke patrí jedna úloha, ktorá podľa dňa skúšky môže sa zmeniť. Aspoň dve otázky majú 

obsahovať úlohy súvisiace s literatúrou Slovákov žijúcich v Maďarsku. 

Súbor ústnych otázok maturitných tematických okruhov a maturitných tém zo slovenského 

jazyka, ako národnostného jazyka a z literatúry podľa časových a vzorných právnych predpisov 

treba uverejniť. K jednotlivým otázkam patriace úlohy nie sú verejné, spoznať sa dá ich iba na 

skúške.  

 

Hodnotenie ústnej skúšky 

Maximálny počet bodov je 50. Za obsah odpovede z literatúry možno udeliť 25 bodov, za 

obsah odpovede zo slovenského jazyka 10 bodov a za kvalitu jazyka obidvoch odpovedí 15 

bodov. 

 

Hodnotenie skúšky prebieha podľa nasledovných kritérií a za výkon sa udeľuje nasledovný 

počet bodov:  

 Kvalita obsahu - za odpoveď z literatúry sa udeľuje 25 bodov, za odpoveď zo slovenského jazyka 

10 bodov podľa nasledovných kritérií: 

-Orientácia v gramatike, literatúre, všeobecný kultúrny rozhľad 

-Odborné vedomosti 

-Poznanie textu, porozumenie textu 

-Schopnosť riešenia problému 

-Bohatstvo myšlienok 

-Vlastný názor 

-Miera rozboru 

 Kvalita jazyka - za dve odpovede sa udeľuje 15 bodov podľa nasledovných kritérií: 

-Systematizácia, z dôraznenie podstaty 

-Logickosť myšlienkového pochodu 

-Jasná, členená tvorba viet a celého textu 

-Používanie adekvátnej slovnej zásoby 

-Zrozumiteľnosť výkladu 

Celkový počet bodov za ústnu skúšku 

 Kvalita obsahu - literatúra  25 bodov 

 Kvalita obsahu - slovenský jazyk  10 bodov 

 Kvalita jazyka  15 bodov” 
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