O k t a t ás i H i v a ta l
A 2018/2019. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM
Javítási-értékelési útmutató
POROZUMENIE TEXTU
1.
D
G
B
F
E
A
C

Na obzore ďalšia osudová
Osudový rok
Po smrti sestry do kláštora
Rodin na vrchole
Smutný osud Camille
Sušené slivky a mäkká hruška
Životná láska

Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 7 bodov.
2.
a)
b)
c)
d)

Jeho sestra./Jeho sestra Marie.
Smrť jeho sestry./Smrť Marie./Zomrela jeho sestra.
Krajčírka.
V Anglicku.

Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 4 body.
3.
Vety/tvrdenia

pravdivé

Rodin ako dieťa predával s matkou na trhu sušené slivky.
Rodin nemal dobrý zrak.
Jeho otec nechcel, aby zostal v kláštore.
Jeho druhá veľká láska bola talentovaná sochárka.
Spisovateľ Mark Twain bol jeho dobrým priateľom.

nepravdivé
X

X
X
X
X

Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 5 bodov.
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4.
✔
⎯
✔
⎯
⎯
✔

Rodin v internátnej škole nedosiahol dobré študijné výsledky.
Rodin na univerzite študoval francúzštinu.
Jeho otec si myslel, že syn Auguste je slaboch, „mäkká hruška“.
Jeho matka bola hrdá na syna Auguste.
Camille nemala deti.
Rodin s Rose mali jedného syna.

Za každú správnu odpoveď sa dáva 0,5 boda. Maximálne 3 body.
5.
a) aký je novic (Rodin) talentovaný/nadaný
b) Rodin sa stal stále slávnejším
c) nebol zdravý/bol chorý/chorľavel
Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 3 body.
6.
a) Akým študentom bol (nebol) Auguste?
b) Ako prijal ponuku?
c) Čie dielo je také významné, že ovplyvňovalo tvorbu všetkých ďalších významných
sochárov, ktorí prišli po ňom?
Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 3 body.
7.
a) rovná, priama
b) žiakom
c) nadaná, šikovná
Za každú správnu odpoveď sa dáva 1 bod. Maximálne 3 body.
8.
a)
b)
c)
d)

ťažkosť
svetský/svetový
vznikať
sochár/sochárstvo

Za každú správnu odpoveď sa dáva 0,5 boda. Maximálne 2 body.
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TVORENIE TEXTU
1. INTERPRETÁCIA LITERÁRNEHO DIELA (esej s črtami interpretácie)
(maximálny počet bodov: 50)
Možné, predpokladané, očakávané obsahové prvky:
-

-

-

-

-

Láska je jedným z ústredných motívov literatúry od jej začiatkov.
Stredoveká literatúra – galantný prejav uctievania
Humanizmus, renesancia – láska ako hlboký ľudský cit
Klasicizmus – kontrolovanie vášní hrdinov rozumom
Romantizmus – láska medzi snom a skutočnosťou, citom a rozumom
Realizmus – zobrazovanie je objektívne, ľudské vzťahy sú často vypočítavé
Modernisti – konkrétne zážitky človeka, protiklady v medziľudských vzťahoch
(radosť – zúfalstvo, vernosť – nevera)
Ján Kollár: Slávy dcéra – Osobné skúsenosti spája s osudom slovanských národov.
Kritizuje ponemčovanie, odnárodňovanie i nejednotnosť Slovanov. Kollár vykresľuje
Mínu nielen ako svoju milú, ale aj ako bájnu dcéru bohyne Slávy. Básnik verí, že jeho
láska pretrvá až za hrob a verí aj vo veľkú budúcnosť Slovanov.
Andrej Sládkovič: Marína – Vyslovuje svoj ideál krásy, ktorého stelesnením je jeho
Marína. Jeho láska k dievčine sa postupne prelína s láskou k vlasti. Básnikovi nie je
dlho dopriate snívať o láske – Marínu matka prinúti vydať sa za iného. Keď Marínu
stráca, jej obraz sa postupne mení na vidinu a on nachádza nový zmysel života v práci
pre vlasť.
Pavol-Országh Hviezdoslav: Hájnikova žena – Zobrazuje ľudské vzťahy
v konkrétnych spoločenských podmienkach, dva svety proti sebe: ľudový a panský.
Pán Artuš je mravne skazený, predstavitelia ľudu Hanka a Michal sú pozitívne
postavy, morálne čistí ľudia. Záver príbehu je šťastný: láska prekoná prekážky,
mravnosť víťazí nad panskou zlovôľou.
Margita Figuli: Tri gaštanové kone – prvky lyrizovanej prózy, rozprávkovo ladená
ľúbostná dráma. Novela má kompozíciu rozprávky, v diele sa sústreďuje na vnútorný
svet postáv. Motív koní má kľúčový význam, kone symbolizujú dobro, silu.
Výber analyzovaných diel je voľný. Všetky obsahovo správne riešenia sú
prijateľné!
Hodnotenie:

a)
b)
c)
d)
e)

Kvalita obsahovej stránky:
Kvalita kompozičnej stránky:
Kvalita jazykovej stránky:
Pravopis:
Estetická úprava textu:
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25 bodov
5 bodov
12 bodov
6 bodov
2 body
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Kritériá hodnotenia
a) Kvalita obsahovej stránky – maximálny počet bodov: 25
Pochopenie východiskového textu a úlohy: rozhľad v danej téme, všeobecné poznatky, súlad
medzi kritériami úlohy a ich riešením, senzibilita, citlivosť a vnímavosť vo vzťahu
k problémom, pridržiavanie sa témy, bohatosť myšlienok, relevantné príklady, vyjadrenie
názoru.
25 – 20 bodov






19 – 15 bodov





14 – 10 bodov

9 – 5 bodov

4 body – 0 bodov
















Splnenie všetkých stanovených kritérií úlohy.
Rozvinuté, odôvodnené, objektívne tvrdenia a závery.
Študent je schopný prezentovať vlastný hodnotiaci úsudok.
Presvedčivé používanie pojmov, správnych príkladov, odvolávaní sa
zodpovedajúcich kritériám interpretácie.
Splnenie väčšiny stanovených kritérií úlohy.
V texte sa miestami objavujú nerozvinuté tvrdenia a závery.
Používanie primeraných pojmov, správnych príkladov, odvolávaní sa
zodpovedajúcich kritériám interpretácie, prípadne prítomnosť
niekoľkých obsahových chýb v texte.
Zväčša správne rozvinutie témy a prezentácia presvedčivých názorov.
Čiastočné splnenie stanovených kritérií úlohy.
Málo relevantných tvrdení a záverov, ktoré sú miestami nepodložené.
Študent prezentuje obmedzené vedomosti. V texte sa objavujú
obsahové chyby.
Snaha o vytvorenie vlastného názoru.
Nedostatočné splnenie stanovených kritérií úlohy.
Väčšinou povrchné konštatovania a nepodložené tvrdenia.
Študent prezentuje nedostatočné obsahovo-pojmové poznatky.
Miestami sa v texte objavujú základné nedorozumenia.
Snaha o vytvorenie vlastného názoru.
Nesplnenie stanovených kritérií úlohy.
Množstvo obsahovo prázdnych konštatovaní, absencia kľúčových
pojmov, resp. nesprávne používanie pojmov.
V texte sa objavujú nedorozumenia.
Stanovisko študenta je sotva identifikovateľné, resp. nie je v slohovej
práci vôbec prítomné.

b) Kompozícia textu – maximálny počet bodov: 5
Podľa stavby (logické usporiadanie myšlienok zodpovedajúce žánru), podľa štruktúry
(koherencia, úmernosť, členenie).
5 bodov – 4 body

3 – 2 body

1 bod – 0 bodov
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Premyslené myšlienkové postupy.
Úmerné kompozičné členenie: odseky, úvod, jadro, záver.
Primeraný rozsah.
Sčasti premyslené myšlienkové postupy.
Neúmerné, násilné kompozičné členenie a/alebo chýbajúce
kompozičné jednotky (odseky, úvod, jadro, záver).
Primeraný rozsah.
Nejasné, nepremyslené myšlienkové postupy.
Výrazné chyby v členení textu.
Neprimeraný, príliš krátky rozsah.
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c) Jazyková stránka (štýl, jazyková správnosť) – maximálny počet bodov: 12
Slovná zásoba zodpovedajúca normám spisovného jazyka.










10 – 8 bodov

7 – 6 bodov

5 bodov – 3 body

2 body – 0 bodov









Primeraná slovná zásoba.
Vyberané, jasné formulovanie myšlienok a konštruovanie viet.
Použitá slovná zásoba presne zodpovedá kritériám interpretácie.
Výrazný, vycibrený a dôsledný spôsob prezentácie myšlienok.
Prípadne zopár jazykových neistôt.
Plynulé formulovanie myšlienok, prehľadné konštruovanie viet.
Použitá slovná zásoba zodpovedá kritériám interpretácie.
Prevažne výstižný spôsob prezentácie myšlienok.
Prípadne zopár jazykových chýb, ktoré nemajú vplyv na pochopenie
textu.
Výrazne nekompletný alebo preexponovaný spôsob interpretácie.
Nepresnosti v konštruovaní viet a v slovnej zásobe ovplyvňujúce
pochopenie textu.
Jazykové chyby, neistota vo vyjadrovaní.
Používanie zväčša nenáročných výrazových prostriedkov.
Štylistické a jazykové chyby komplikujúce porozumenie textu.
Príliš jednoduché, rozpadávajúce sa vetné konštrukcie.
Chudobná slovná zásoba, neadekvátne používanie slov – na úkor
porozumenia textu.

e) Pravopis – maximálny počet bodov: 6
6 bodov
5 bodov – 4 body
3 – 2 body
1 bod
0 bodov

 V texte sa nevyskytujú žiadne, resp. len zopár malých pravopisných
chýb.
 V texte sa nachádza len malý počet pravopisných chýb.
 V texte sa jazykové chyby vyskytujú vo väčšom množstve, ale nemajú
vplyv na pochopenie textu.
 V texte je veľa pravopisných chýb, ale len v skromnej miere
ovplyvňujú pochopenie textu.
 V texte je veľký počet pravopisných chýb a vo výraznej miere
ovplyvňujú pochopenie textu.

f) Estetická úprava textu – maximálny počet bodov: 2
2 body
1 bod
0 bodov

 Úhľadný a dobre čitateľný rukopis. Slová sú od seba viditeľne oddelené.
Forma interpunkčných a diakritických znamienok je správna a
jednoznačne identifikovateľná.
 Rukopis je vo väčšine textu dobre čitateľný. Slová sú zvyčajne od seba
viditeľne oddelené. Forma interpunkčných a diakritických znamienok je
zväčša správna, v ojedinelých prípadoch ťažšie identifikovateľná.
 Rukopis sa číta zle. Slová často nie sú od seba viditeľne oddelené.
Niektoré písmená, interpunkčné a diakritické znamienka sú neraz
neidentifikovateľné.
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2. FUNKČNÝ TEXT (blogový záznam)
(maximálny počet bodov: 20)
Individuálne riešenie
Hodnotenie:
a)
b)
c)
d)
e)

Kvalita obsahovej stránky:
Kvalita štruktúry textu:
Kvalita jazykovej stránky:
Pravopis:
Estetická úprava textu:

8 bodov
4 body
3 body
3 body
2 body
Kritériá hodnotenia

a) Kvalita obsahovej stránky – maximálny počet bodov: 8
Body (0 - 8) sa dávajú na základe miery vyhovenia kritériam hodnotenia.








Slohová práca sa týka témy.
Študent sa zmieňuje o všetkých tematických zložkách a kritériách stanovených
v úlohe.
Text obsahuje primerané množstvo argumentov a tvrdení.
Slohová práca svedčí o tom, že študent pochopil úlohu, je schopný vytvoriť si
presvedčivý, objektívny a súčasne osobný názor na danú problematiku.
Obsahové prvky a tvrdenia v texte sú presvedčivé a podporené faktami. Študent citlivo
reaguje na dané problémy.
Text je koherentný, neobsahuje protirečivé tvrdenia, myšlienky a názory.
V texte nie sú obsahové chyby.

b) Kvalita štruktúry textu - maximálny počet bodov: 4
Body (0 – 4) sa dávajú na základe miery vyhovenia kritériam hodnotenia.







Text zodpovedá požiadavkám daného textového žánru.
Jednotlivé prvky štruktúry sú jasne identifikovateľné.
Myšlienkové postupy sú logické, v texte sa neobjavujú opakovania či nelogické
medzery.
Slohová práca sa delí na odseky.
V texte sa uplatňujú obsahové a gramatické prostriedky kohézie.
Primeraný rozsah.

c) Kvalita jazykovej stránky – maximálny počet bodov: 3
Body(0 – 3) sa dávajú na základe miery vyhovenia kritériam hodnotenia.





Študent používa lexiku zodpovedajúcu požiadavkám daného textového žánru
a komunikačnej situácii.
Slovná zásoba je primeraná, súvisí s témou textu.
Používanie viet (z hľadiska zloženia aj modálnosti) je správne.
Text neobsahuje nedostatky z hľadiska jazykovej správnosti.
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d) Pravopis- maximálny počet bodov: 3
3 body



2 body



1 bod



0 bodov



V texte sa nevyskytujú žiadne, resp. len malý počet pravopisných
chýb.
V texte sa jazykové chyby vyskytujú vo väčšom množstve, ale
nemajú vplyv na pochopenie textu.
V texte je veľa pravopisných chýb, ale len v skromnej miere
ovplyvňujú pochopenie textu.
V texte je veľký počet pravopisných chýb a vo výraznej miere
ovplyvňujú pochopenie textu.

e) Estetická úprava textu – maximálny počet bodov: 2
2 body



1 bod



0 bodov
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Úhľadný a dobre čitateľný rukopis. Slová sú od seba viditeľne
oddelené. Forma interpunkčných a diakritických znamienok je
správna a jednoznačne identifikovateľná.
Rukopis je vo väčšine textu dobre čitateľný. Slová sú zvyčajne od
seba viditeľne oddelené. Forma interpunkčných a diakritických
znamienok je zväčša správna, v ojedinelých prípadoch ťažšie
identifikovateľná.
Rukopis sa číta zle. Slová často nie sú od seba viditeľne oddelené.
Niektoré písmená, interpunkčné a diakritické znamienka sú neraz
neidentifikovateľné.
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