
MONITOR 2004 – Slovenský jazyk a literatúra Sj-1 – 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-1 – pokyny na hodnotenie II. oddielu testu

 Úloha 66 (5 bodov)             

V tejto úlohe mali študenti pretransformovať prozaický text na dramatický, pričom mali v zdramatizova-
nom texte použiť 5 replík a aspoň 1 scénickú poznámku.

Pôvodný prozaický text:

Binh mala pocit, že jej hlava praskne. Unavene sa oprela chrbtom o stenu a zakryla si oči. Výbuchy
ohňostroja  opäť  prerušili  tíšinu.  Binh  sa  strhla.  Nam ponúkal  všetkým vypiť  si  a hľadal  niečo  na
zjedenie.  Binh  rýchlo  pribehla  ku  kozubu  a prihodila  dreva.  Potom  postavila  kotlík  s mastnou
polievkou,  čupla  si  a začala  rozdúchavať  oheň.  Drevo  sa  rozhorelo  a veselé  plamene  osvetlili
kuchyňu.

(Nguyen Hong – Zlodejka)

Posúďte, či študent vytvoril 5 replík vychádzajúcich z pôvodného prozaického textu (t. j., či obsah novo-
vytvoreného textu korešponduje s obsahom pôvodného textu) a aspoň 1 scénickú poznámku.
Za každú repliku vychádzajúcu z pôvodného textu (a aspoň 1 scénickú poznámku v pretransformova-
nom texte) získa študent 1 bod, pričom celkovo môže za túto úlohu získať 5 bodov. Keďže táto úloha
preveruje teoretické poznatky o dramatickom texte a využitie týchto poznatkov pri transformácii prozaic-
kého textu na dramatický, tak počet viet, grafická úprava ani pravopis sa v tejto úlohe nehodnotia.

Hodnotenie: 

Za 5 replík vychádzajúcich z pôvodného textu a aspoň 1 scénickú poznámku prideľte 5 bodov.

Za 5 replík vychádzajúcich z pôvodného textu, v ktorých však študent nepoužije 
žiadnu scénickú poznámku, prideľte 4 body.

Za 4 repliky vychádzajúce z pôvodného textu a aspoň 1 scénickú poznámku prideľte 4 body. 

Za 4 repliky vychádzajúce z pôvodného textu, v ktorých však študent nepoužije 
žiadnu scénickú poznámku, prideľte 3 body.

Za 3 repliky vychádzajúce z pôvodného textu a aspoň 1 scénickú poznámku prideľte 3 body. 

Za 3 repliky vychádzajúce z pôvodného textu, v ktorých však študent nepoužije 
žiadnu scénickú poznámku, prideľte 2 body.

Za 2 repliky vychádzajúce z pôvodného textu a aspoň 1 scénickú poznámku prideľte 2 body. 

Za 2 repliky vychádzajúce z pôvodného textu, v ktorých však študent nepoužije 
žiadnu scénickú poznámku, prideľte 1 bod.

Za 1 "repliku" vychádzajúcu z pôvodného textu a aspoň 1 scénickú poznámku prideľte 1 bod. 

Za 1 "repliku" vychádzajúcu z pôvodného textu, pri ktorej však študent nepoužije 
žiadnu scénickú poznámku, prideľte 0 bodov.

Za scénickú poznámku, ktorá však bude "bez replík", neprideľte žiadny bod.
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MONITOR 2004 – Slovenský jazyk a literatúra Sj-1 – pokyny na hodnotenie II. oddielu testu

 Úloha 67 (6bodov)     

V tejto úlohe si mali študenti predstaviť, že sú na študijnom pobyte na zahraničnej univerzite a redaktor
tamojšieho študentského časopisu ich požiadal o interview. Na každú z 3 položených otázok mali odpo-
vedať 3 – 4 vetami, pričom mali svoje názory odôvodniť.

Otázky zo zadania úlohy:
a) Bude, podľa tvojho názoru, vstup do Európskej únie prínosom pre medzinárodné postavenie, hos-

podárstvo a kultúru tvojej vlasti?
b) Aký je tvoj názor na často vyjadrované obavy, že vstup malých štátov do Európskej únie môže

privodiť stratu ich nezávislosti, národného povedomia a kultúrnej identity?
c) Aké  pozitívne  a aké  negatívne  dôsledky  pre  tvoju  krajinu  bude  mať,  podľa  teba,  prechod  na

jednotnú európsku menu?

Posúďte, či študent uviedol argumenty odpovedajúce na položené otázky. Za každý agrument, ktorý lo-
gicky odôvodňuje odpoveď študenta na konkrétnu otázku redaktora, získa študent 2 body. Celkovo mô-
žu  študenti  za  túto  úlohu  získať  6  bodov.  Keďže  táto  úloha  preveruje  teoretické  poznatky  o
argumentácii a využitie týchto poznatkov pri vlastnej argumentácii, tak počet viet, grafická úprava ani
pravopis sa v tejto úlohe nehodnotia.

Poznámka: Na prvé dve otázky musí študent odpovedať vždy aspoň 1 argumentom (t. j. odpoveďou, pri
ktorej je uvedené aj odôvodnenie názoru študenta).  Napr. Som presvedčený, že vstup do Európskej
únie  bude  prínosom  pre  medzinárodné  postavenie  Slovenska,  pretože  (nasleduje  odôvodnenie)...,
Nedomnievam sa, že vstup do Európskej únie bude prínosom pre hospodárstvo Slovenska, pretože (na-
sleduje odôvodnenie)... a pod. Na tretiu otázku však musí študent na získanie 2 bodov uviesť až dva ar-
gumenty, t. j. musí sa vyjadriť tak k pozitívnym dôsledkom prechodu na jednotnú menu, ako aj k nega-
tívnym. Ak by sa vyjadril len k pozitívnym (resp. k negatívnym) dôsledkom, získal by len 1 bod.

Hodnotenie: 

Za argumentáciu na všetky 3 otázky (pri 3. otázke treba uviesť až 2 argumenty!) prideľte 6 bodov.

Za čiastočnú argumentáciu na všetky 3 otázky (pri 3. otázke študent uviedol len 
1 argument) prideľte 5 bodov.

Za argumentáciu na 2 otázky (pri 3. otázke treba uviesť až 2 argumenty!) prideľte 4 body.

Za čiastočnú argumentáciu na 2 otázky (pri 3. otázke študent uviedol len 
1 argument) prideľte 2 body.

Za argumentáciu na 1 otázku (pri 3. otázke treba uviesť až 2 argumenty!) prideľte 2 body. 

Za čiastočnú argumentáciu na 1 otázku (pri 3. otázke uviedol len 1 argument) neprideľte žiadny bod.

Ak študent pri žiadnej svojej odpovedi neuvedie jej odôvodnenie, neprideľte žiadny bod.
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