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Práca sa hodnotí vždy osobitne pre danú úroveň. 
Požadovaná dĺžka práce má mať rozsah 180 - 200 slov (pre úroveň A aj pre úroveň B). Ak 
práca nedosiahne rozsah 80 slov pre úroveň A a B, ďalej sa nehodnotí. 
 

Body I. obsah textu II. členenie a stavba textu 
III. gramatika 

(morfológia, syntax, 
pravopis) 

IV. slovná 
zásoba 
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Obsah zodpovedá 
zadaniu, je dôkladne 
rozpracovaný, 
požadované informácie 
ku všetkým bodom 
zadania sú podrobne 
a jasne vyjadrené. 

Text má všetky náležitosti / časti 
požadovaného žánru, graficky je 
správne členený do odsekov,  
Všetky myšlienky sú jasne a 
logicky prepojené.  

Správne používanie 
gramatických štruktúr  
v celom texte, 
používanie najmä 
súvetí a zložených 
viet, prípadné 
gramatické chyby sú 
ojedinelé, pravopis 
vynikajúci. 

Slovná zásoba je 
bohatá, téme 
primeraná, 
správne a vhodne 
použitá. 
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Obsah zodpovedá 
zadaniu, je dobre 
rozpracovaný, niektoré 
informácie k jednotlivým 
bodom zadania chýbajú 
alebo sú nedostatočné. 
Informácie sú vyjadrené 
jasne a zrozumiteľne. 

Text má väčšinu náležitostí / 
častí požadovaného žánru, 
v grafickom členení textu do 
odsekov sú ojedinelé 
nedostatky, prevláda logické 
prepojenie myšlienok. 

Niekoľko  
gramatických chýb v 
texte, časté 
používanie súvetí 
a zložených viet, 
gramatické chyby 
nenarúšajú 
porozumenie, málo  
pravopisných chýb. 

Slovná zásoba  je 
téme primeraná, 
väčšinou správne 
a vhodne použitá. 
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Obsah vo väčšej miere 
zodpovedá zadaniu, je 
primerane 
rozpracovaný, chýba 
viac informácií 
k jednotlivým bodom 
zadania. 
Informácie sú 
dostatočne jasne 
vyjadrené. 

Text má v obmedzenej miere 
náležitosti / časti požadovaného 
žánru. Vetné / textové celky  
majú zreteľne  naznačený vzťah 
medzi hlavnými myšlienkami, 
ktoré nie sú ďalej rozvinuté. 
Myšlienky sú jasne usporiadané, 
na niektorých miestach nie sú 
prepojené. 

Niekoľko  závažných 
gramatických chýb, 
ktoré ojedinele 
sťažujú porozumenie, 
zriedkavé používanie 
súvetí a zložených 
viet, viac 
pravopisných chýb. 

Slovná zásoba je 
téme zväčša 
primeraná, nie 
vždy vhodne 
použitá. 
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Obsah v menšej  miere 
zodpovedá zadaniu, 
časté odbočenie od 
jednotlivých bodov 
zadania, informácie sú 
vyjadrené v obmedzenej 
miere, niektoré sú 
nejasne formulované. 

V texte chýbajú náležitosti / časti 
požadovaného žánru. 
V grafickom členení textu sú 
nedostatky. 
Vetné / textové celky nie sú na 
viacerých miestach prepojené, 
Myšlienky  sú  zväčša nejasne 
a nelogicky usporiadané. 

Viac závažných 
gramatických chýb, 
ktoré sťažujú 
porozumenie, len  
v obmedzenej miere 
je gramatika správne 
použitá, veľa 
pravopisných chýb. 

Slovná zásoba je 
na viacerých 
miestach 
neprimeraná, 
nevhodná a 
obmedzená. 
Často je použitá 
jednoduchá 
slovná zásoba. 
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Obsah minimálne 
zodpovedá jednotlivým 
bodom  zadania, 
informácie sú vyjadrené 
vo veľmi obmedzenej 
miere, formulované sú 
veľmi nezrozumiteľne. 

V texte chýbajú náležitosti / časti 
požadovaného žánru. 
V grafickom členení textu sú 
veľké nedostatky. 
Vetné / textové celky alebo vety 
nie sú takmer vôbec prepojené, 
myšlienky sú  nejasne a 
nelogicky usporiadané. 

Závažné gramatické 
chyby, ktoré značne 
sťažujú porozumenie, 
veľa pravopisných 
chýb. 

Slovná zásoba je 
vo veľkej miere 
neprimeraná, 
často sa opakuje, 
má veľmi 
obmedzený 
rozsah. 
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Žiaden bod zadania nie 
je splnený, myšlienky 
nie sú vyjadrené jasne. 

Text nemá náležitosti / časti 
požadovaného žánru,  členenie 
textu je nevhodné, alebo celkom 
chýba. Vetné / textové celky 
alebo vety nie sú prepojené, 
myšlienky nie sú logicky 
usporiadané a zrozumiteľné. 

Nedostatočné 
gramatické 
vedomosti, veľa chýb, 
ktoré bránia 
porozumeniu celého 
textu. 

Slovná zásoba je 
neprimeraná, 
nezodpovedá 
téme zadania 
a má 
nedostačujúci 
rozsah. 
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Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku PFIČ. 
Práca sa penalizuje, ak žiak nedodržal minimálnu požadovanú dĺžku. Penalizácia za rozsah sa 
uskutočňuje odčítaním príslušného počtu bodov z celkového počtu bodov, ktoré žiak získal za 
prácu, a to nasledovne: 
 

A úroveň B úroveň 

Ak má práca  Ak má práca  

menej ako 80 slov žiak nedostáva žiadny 
bod, práca sa 
nehodnotí 

menej ako 80 slov žiak nedostáva žiadny 
bod, práca sa nehodnotí 

od 80 do 149 slov odpočítavajú sa 2 body od 80 do 139 slov odpočítavajú sa 2 body 

od 150 do 170 slov odpočítava sa 1 bod od 140 do 160 slov odpočítava sa 1 bod 

 
Grafické označovanie opráv PFIČ: 
 
Tá istá chyba opakovaná viackrát sa za okraj značí iba raz. Opakovaná chyba sa penalizuje iba 
raz. 
 
V texte žiaka sa vyznačujú všetky chyby: 
 
Lexikálna chyba sa podčiarkne prerušovane _ _ _ _ _ _. 
Ak chýba slovo, používa sa znak ∀. 
Prebytočné slovo v texte sa prečiarkne. 
Gramatická chyba sa podčiarkne plnou čiarou ____. 
Nesprávny slovosled vo vete sa označí šípkou pod slovom → . 
 
Vľavo za okrajom sa zaznamenáva: 
 
I. obsah textu (ak je úloha štrukturalizovaná, čiže sú dané body zadania) 

• Rozpracované body sa vyznačia číslicou, napr. 1, 3,  2, ... 
 
Vpravo za okrajom sa zaznamenávajú: 
 
II. členenie a stavba textu 

• Chýbajúce logické prepojenie textu sa označí písmenom (aj v texte, aj za okraj)  
T (textová koherencia). 

 
III. gramatika (morfológia, syntax, pravopis)  

• Gramatické chyby sa označujú  písmenom G (gramatika) a ortografické chyby písmenom 
O (ortografia). 

 
Váha ortografických chýb je nižšia. 

 
• Gramatická chyba sa podčiarkne plnou čiarou ____. Za okraj sa táto chyba označí G. 
• Nesprávny slovosled vo vete sa označí šípkou pod slovom →. Za okraj sa táto chyba 
označí G→. 

• Pravopisná (ortografická) chyba sa podčiarkne plnou čiarou ____ . Za okraj sa táto chyba 
označí O. 
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IV. slovná zásoba 
Lexikálne chyby sa označujú písmenom L (lexika). 
 

• Lexikálna chyba sa podčiarkne prerušovane _ _ _ _ _ _ . Za okraj sa táto chyba označí L. 
• Ak chýba slovo, používa sa znak ∀∀∀∀. Za okraj sa táto chyba označí L. 
• Prebytočné slovo v texte sa prečiarkne. Za okraj sa táto chyba označí L.  

 
Všeobecné pokyny 

• Počet viacerých gramatických, lexikálnych a ortografických chýb v riadku sa označí pri G, L 
alebo O lomenou čiarou,  

       napr.: G // (dve gramatické chyby) alebo L /// (tri lexikálne chyby). 
• Tá istá chyba opakovaná viackrát sa počíta iba raz, ale treba ju treba v texte podčiarknuť 
ako chybu. 

 


