
MONITOR 2004 – Slovenský jazyk a literatúra Sj-3 – pokyny na hodnotenie II. oddielu testu

 Úloha 65 (5 bodov) 

V tejto úlohe mali študenti na základe konkurzných podmienok, uvedených v inzeráte, napísať stručný
fiktívny životopis záujemcu o ponúkané pracovné miesto.

A.   Posúďte, či študent uviedol nasledujúcich 5 záväzných údajov životopisu:

1.   Meno a priezvisko:  buď v záhlaví (hlavičke), alebo vo vnútri dokumentu
2.   Názov: Životopis
3.   Dátum a miesto narodenia
4.   Podpis 
5.   Dátum 

Poznámka: Ďalšie údaje v životopise neovplyvňujú bodový zisk študenta.

B.   Ďalej posúďte, či sa študent akýmkoľvek vhodným spôsobom vyjadril k nasledujúcim požiadavkám 
  z inzerátu:

6.   k nadobudnutému vzdelaniu,
7.   k znalosti cudzích jazykov,
8.   k ovládaniu práce na PC, 
9.   ku komunikatívnosti,
10. k praxi v oblasti cestovného ruchu.

Požiadavky zo zadania úlohy:

úplné stredoškolské vzdelanie
aktívna znalosť 2 cudzích jazykov
ovládanie práce na PC (Word, Excel, internet)
komunikatívnosť
prax v oblasti cestovného ruchu vítaná

Poznámka: Odpovede môžu byť formulované pozitívne, ale aj negatívne. Napr.  Mám ukončené úplné
stredoškolské  vzdelanie...,  Študujem  vo  štvrtom  ročníku  obchodnej  akadémie  a  tento  školský  rok
získam úplné stredoškolské vzdelanie...  Zatiaľ  síce nemám úplné stredoškolské  vzdelanie,  ale som
študentom... a pod.

Za každý z uvedených údajov 1 - 10 je pol bodu, pričom celkovo môžu študenti za túto úlohu získať 
5 bodov. Keďže táto úloha preveruje teoretické poznatky o obsahu životopisu a akceptovanie predpísa-
ných požiadaviek na záujemcov o ponúkané miesto i využitie týchto poznatkov pri napísaní fiktívneho ži-
votopisu, tak počet viet, grafická úprava ani pravopis sa v tejto úlohe nehodnotia.

Hodnotenie: 

Za všetkých 10 uvedených údajov prideľte 5 bodov.

Za 8 - 9 z uvedených údajov prideľte 4 body.

Za 6 - 7 z uvedených údajov prideľte 3 body.

Za 4 - 5 z uvedených údajov prideľte 2 body.

Za 2 - 3 z uvedených údajov prideľte 1 bod.

Za 0 - 1 z uvedených údajov prideľte 0 bodov.
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MONITOR 2004 – Slovenský jazyk a literatúra Sj-3 – pokyny na hodnotenie II. oddielu testu

 Úloha 66  (11 bodov) 

V tejto úlohe mali študenti na základe daného textu napísať interview s osobou, o ktorej bol pôvodný
text.

Pôvodný text:
Endre Boros má 45 rokov a pochádza z Maďarska. Je matematikom na Rutgersovej univerzite v New
Jersey. Do Spojených štátov prišiel pred 13 rokmi. Po roku prišla za ním manželka a keďže sa im tu
narodila dcéra, rozhodli sa zostať.
Spočiatku tu bolo pre nich všetko zvláštne. Pán Boros sa začal cítiť šťastným, keď si kúpil auto. Teraz
chodí  všade  iba  autom.  V Maďarsku  bolo  zvykom používať  auto  iba  cez víkendy,  ale  tu  je  auto
súčasťou života. Nikto nechodí pešo.
Myslí si, že ľudia v Amerike sú priateľskí. Prvé, čo ich vždy zaujíma je, odkiaľ človek pochádza. Sú
zhovorčiví a sami začínajú rozhovor. Páči sa mu, že tu žijú ľudia takmer z celého sveta. 
Pánu Borosovi sa páči aj ich spôsob života, najviac pocit nezávislosti. Nikto nikomu nehovorí, čo má
robiť. Každý robí, čo chce, takže človek sa naučí robiť vlastné rozhodnutia o samom sebe a má svoj
život pod kontrolou.

Posúďte, či študent vo svojom interview uviedol pravdivé údaje z nasledujúcich 5 tematických okruhov:

1.  predstavenie Endreho Borosa.../ kto je Endre Boros.../ odkiaľ je Endre Boros
2.  kde žije Endre Boros...
3.  akú úlohu zohralo v jeho živote auto.../ čo pre neho znamená auto...
4.  čo si myslí o ľuďoch v USA.../ čo sa mu páči na ľuďoch v USA...
5.  aký je jeho názor na spôsob života v USA.../ prečo sa mu páči na Američanoch pocit nezávis-

losti...

Za uvedenie pravdivých informácií z každého tematického okruhu získa študent 2 body a za dodržanie
formy interview (otázky a odpovede) získa 1 bod. Celkovo môže za túto úlohu získať 11 bodov. Keďže
táto úloha preveruje čítanie s porozumením a teoretické poznatky o interview i využitie týchto poznatkov
pri napísaní vlastného interview, tak počet viet, grafická úprava ani pravopis sa v tejto úlohe nehodnotia.

Hodnotenie:
 
Za uvedenie pravdivých informácií zo všetkých 5 tematických okruhov 
a dodržanie formy interview prideľte 11 bodov.

Za uvedenie pravdivých informácií zo 4 tematických okruhov a dodržanie 
formy interview prideľte 9 bodov.

Za uvedenie pravdivých informácií z 3 tematických okruhov a dodržanie 
formy interview prideľte 7 bodov.

Za uvedenie pravdivých informácií z 2 tematických okruhov a dodržanie 
formy interview prideľte 5 bodov.

Za uvedenie pravdivých informácií z 1 tematického okruhu a dodržanie 
formy interview prideľte 3 body.

Za uvedenie nepravdivých informácií, resp. ak študent neuvedie informácie zo žiadneho z vymenova-
ných 5 tematických okruhov, nezíska žiadny bod, aj keby dodržal formu interview.
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