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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. b) 

 
Limba şi literatura slovacă maternă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Model 

 
• 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. Identifikácia vlastností slovänských junákov        10 bodov 

Za vymenovanie troch fyzických vlastností junákov   6 bodov 
Za vymenovanie dvoch duševných vlastností junákov  4 body 

2. Vypísanie hesla slovänských junákov z danej literárnej ukážky        2 body 
Uvedenie hesla slovänských junákov     1 bod 
Správne prepísanie hesla slovänských junákov   1 bod 

3. Vyvodenie troch charakteristických vlastností rímskeho cára        7 bodov 
Po dva body za každú uvedenú vlastnosť rímskeho cára  6 bodov 
Správna formulácia textu      1 bod 

4. Identifikácia povolaní, ktoré by mali Slovänia vykonávať v Ríme       3 body 
Pastieri – „strážiť nám naše stáda“     1 bod 
Poľnohospodári – „polia naše plúžiť“     1 bod 
Vojaci – „junáč vašu k mojim junákom pripojím...“   1 bod 

5. Určenie umeleckých prostriedkov v slovných spojeniach        2 body 
„vernej práci“ – epiteton      1 bod 
„rastom sú ako jedle“ – prirovnanie     1 bod 

6. Zaradenie diela do literárneho smeru           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 textu 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 

b. Dodržanie špecifických náležitostí pre daný slohový útvar        7 bodov 
Oslovenie (prítomnosť adresáta)     1 bod 
Subjektívny prístup       1 bod 

 



Ministerul Educaţiei 
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie 

Probă scrisă la limba și literatura slovacă maternă   Model 
Barem de evaluare și de notare 

Pagina 2 din 2 

 

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 

Zaradenie diela do literárneho smeru     2 body 
Upresnenie znakov literárneho smeru, do ktorého patrí dané dielo 4 body 
Stručný obsah literárneho diela     4 body 
Prezentácia postav, ktoré v novele spája motív lásky  6 bodov 
Predstavenie momentov interakcie medzi postavami, za ktorými 
stojí skutočná láska alebo zištná láska, resp. sebecké pohnútky 6 bodov 

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 


