
MONITOR 2004 – Cudzie jazyky – pokyny na hodnotenie IV. oddielu testu

1.  Obsah, dĺžka textu

5  – zodpovedá téme, podrobne rozpracovaný a zrozumiteľne napísaný, správna dĺžka testu,
4  – zodpovedá téme, dobre rozpracovaný, chýbajú niektoré informácie, chýba asi 20 slov,
3  – takmer zodpovedá téme, rozpracovaný, chýba viac informácií, chýba asi 50 slov,
2  – časté odbočenie od témy, väčšina informácií chýba,
1  – minimálne zodpovedá téme, neobsahujú žiadne informácie,
0  – úplné odbočenie od témy, nepochopenie zadania,
X  – žiadna odpoveď – žiak nenapísal vôbec nič alebo nenapísal nič relevantné (t. j. vecne súvisiace

s úlohou) alebo všetko, čo napísal, sám prečiarkol.

2.  Členenie a stavba textu

5  – koherentný text, správne rozpracovanie odsekov, široký rozsah spojok a spájacích výrazov,
4  – dobre štylizovaný text, v ktorom sú použité jazykové prostriedky vyplývajúce zo zadania rozpraco-

vanie odsekov s menšími nedostatkami, používanie spojok a spájacích výrazov,
3  – zreteľne naznačený vzťah medzi hlavnými myšlienkami, odseky zamerané iba na hlavné myšlien-

ky, obmedzené používanie spojok a spájacích výrazov,
2  – lineárne usporiadanie myšlienok, nevhodné členenie textu do odsekov, nedostatočné používanie

spojok a spájacích výrazov,
1  – nejasné usporiadanie myšlienok, nečlenenie textu do odsekov, základné spojky,
0  – žiadna organizácia textu,
X  – žiadna odpoveď – žiak nenapísal vôbec nič alebo nenapísal nič relevantné (t. j. vecne súvisiace

s úlohou) alebo všetko, čo napísal, sám prečiarkol.

3.  Slovná zásoba

5  – široký rozsah slovnej zásoby zodpovedajúcej téme, vynikajúci pravopis,
4  – primeraný rozsah slovnej zásoby s menšími pravopisnými chybami,
3  – obmedzený rozsah slovnej zásoby, nenarúša komunikáciu, väčší počet pravopisných  chýb,
2  – základná slovná zásoba, niektoré výrazy narúšajú komunikáciu, časté pravopisné chyby,
1  – obmedzená slovná zásoba, nezrozumiteľnosť textu, časté pravopisné chyby,
0  – slovná zásoba nezodpovedá téme, text nespĺňa komunikatívne hľadisko,
X  – žiadna odpoveď – žiak nenapísal vôbec nič alebo nenapísal nič relevantné (t. j. vecne súvisiace

s úlohou) alebo všetko, čo napísal, sám prečiarkol.

4.  Gramatika

5  – správne používanie gramatických štruktúr s ohľadom na tému, žiadne pravopisné chyby,
4  – niekoľko chýb v používaní gramatických štruktúr, využívanie prevažne súvetí a zložených viet,

málo pravopisných chýb,
3  – niekoľko závažných gramatických chýb, využívanie prevažne jednoduchých viet, viac pravopis-

ných chýb,
2  – väčšina závažných gramatických chýb, nezrozumiteľnosť viet z komunikatívneho hľadiska, veľa

pravopisných chýb,
1  – závažné gramatické nedostatky, obťažnosť porozumenia textu, veľa pravopisných chýb.
0  – nedostatočné gramatické vedomostí narušujú komunikáciu,
X  – žiadna odpoveď – žiak nenapísal vôbec nič alebo nenapísal nič relevantné (t. j. vecne súvisiace

s úlohou) alebo všetko, čo napísal, sám prečiarkol.
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Tie isté pokyny vo forme tabuľky:

Kritérium 5 bodov 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodov
1. 

Obsah,
dĺžka
textu

zodpovedá té-
me, podrobne
rozpracovaná
a zrozumiteľne
napísaná,
správna dĺžka
textu

zodpovedá té-
me, dobre roz-
pracovaná,
chýbajú
niektoré infor-
mácie, chýba
asi 20 slov

takmer zodpo-
vedá téme, roz-
pracovaná,
chýba viac in-
formácií, chýba
asi 50 slov

časté odboče-
nie od témy,
väčšina infor-
mácií chýba

minimálne zod-
povedá téme,
neobsahuje
takmer žiadne
informácie

úplné odbo-
čenie od té-
my

2.
 Člene

nie 
a

stavba
textu 

koherentný
text, správne
rozpracovanie
odsekov, široký
rozsah spojok
a spájacích vý-
razov

dobre štylizova-
ný text, v kto-
rom sú použité
jazykové
prostriedky
vyplývajúce zo
zadania, roz-
pracovanie od-
sekov s menší-
mi nedostatka-
mi, používanie
spojok a spája-
cích výrazov

zreteľne nazna-
čený vzťah
medzi hlavnými
myšlienkami,
odseky zame-
rané iba na
hlavné myšlien-
ky, obmedzené
používanie
spojok a spája-
cích výrazov

lineárne uspo-
riadanie myš-
lienok, nevhod-
né členenie
textu do odse-
kov, nedosta-
točné používa-
nie spojok a
spájacích výra-
zov

nejasné uspo-
riadanie myš-
lienok, nečle-
nenie textu do
odsekov, zá-
kladné spojky

žiadna orga-
nizácia textu

3.
Slovná
zásoba

široký rozsah
slovnej zásoby
zodpovedajúci
téme, vynika-
júci pravopis

primeraný roz-
sah slovnej zá-
soby s menšími
pravopisnými
chybami

obmedzený
rozsah slovnej
zásoby, nena-
rúša komuniká-
ciu, väčší počet
pravopisných
chýb 

základná slov-
ná zásoba,
niektoré slovné
výrazy narúšajú
komunikáciu,
časté pravopis-
né chyby

obmedzená
slovná zásoba,
nezrozumiteľ-
nosť textu, čas-
té pravopisné
chyby

slovná záso-
ba nezodpo-
vedá téme,
text nespĺňa
komunikatív-
ne hľadisko

4.
Grama

tika

správne použí-
vanie gramatic-
kých štruktúr
s ohľadom na
tému, žiadne
pravopisné
chyby

niekoľko chýb
v používaní
gramatických
štruktúr, využí-
vanie prevažne
súvetí a zlože-
ných viet, málo
pravopisných
chýb

niekoľko závaž-
ných gram.
chýb, využíva-
nie prevažne
jednoduchých
viet, viac pra-
vopisných chýb

väčšina závaž-
ných grama-
tických chýb,
nezrozumiteľ-
nosť viet z ko-
munikatívneho
hľadiska, veľa
pravopisných
chýb

závažné gra-
matické nedo-
statky, obťaž-
nosť porozu-
menia textu,
veľa pravopis-
ných chýb

nedostatoč-
né gramatic-
ké vedomosti
narúšajú
komunikáciu


