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Pokyny na hodnotenie GS PFIČ MS – slovenský jazyk a slovenské literatúra

1.

Organizáciu hodnotenia generálnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo
slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej GS PFIČ MS SJSL) navrhuje vedúci
predmetovej komisie vyučovacieho jazyka príslušnej školy (ďalej vedúci PK).

2.
3.

Organizáciu hodnotenia GS PFIČ MS SJSL schvaľuje riaditeľ príslušnej školy.
Hodnotenie GS PFIČ MS SJSL sa môže začať 16. októbra 2018 a musí byť ukončené
najneskôr do 31. októbra 2018.

4.

GS PFIČ MS SJSL hodnotia interní učitelia školy, ktorí majú v aprobácii slovenský jazyk
a slovenskú literatúru a ktorých touto činnosťou poveril riaditeľ školy.

5.

Učitelia, ktorí hodnotia GS PFIČ MS SJSL, sa riadia:
 Pokynmi na hodnotenie písomnej formy internej časti generálnej skúšky zo slovenského
jazyka a slovenskej literatúry,
 Kritériami na hodnotenie písomnej formy internej časti generálnej skúšky zo slovenského
jazyka a slovenskej literatúry,
 pokynmi vedúceho PK.

6.

Učitelia, ktorí hodnotia práce GS PFIČ MS SJSL, musia rešpektovať obsah Cieľových
požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry.

7.

Hodnotenie GS PFIČ MS SJSL sa vykonáva prezenčne v príslušnej škole.

8.

GS PFIČ MS SJSL každého žiaka musia posúdiť dvaja hodnotitelia. Ak niektorú prácu
hodnotia dvaja hodnotitelia rôzne, buď sa po vzájomnej konzultácii dohodnú na spoločnom
výslednom hodnotení, alebo výsledné hodnotenie určí vedúci PK.
Hodnotenie GS PFIČ MS SJSL musí byť reliabilné (t. j. rovnaké pre všetkých), hodnotitelia
musia každú chybu posudzovať rovnako u všetkých žiakov. Odporúčame viesť si záznamy
o jednotlivých GS PFIČ MS SJSL a o spôsobe, ako boli hodnotiteľmi posúdené.

9.

10. Hodnotitelia pri hodnotení GS PFIČ MS SJSL musia používať pero s červenou náplňou.
V rámci hodnotenia treba jasne vyznačiť, kde žiak urobil chybu a za čo sa žiakovi strhávajú
body.
11. Hodnotitelia po vzájomnej dohode zapíšu pridelené body a percentá do príslušnej rubriky
tabuľky hodnotenia, ktorá je na prvej strane tlačiva GS PFIČ MS SJSL. Po skončení všetkých
čiastkových hodnotení skontroluje ich realizáciu vedúci PK a súčasne skontroluje aj pridelenie
celkového súčtu bodov, ktorý žiak v GS PFIČ MS SJSL získal.
12. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v prípade problémov či otázok
k hodnoteniu GS PFIČ MS SJSL učiteľom – hodnotiteľom, vedúcim PK možnosť využiť
Infoportál s najčastejšie kladenými otázkami na stránke www.nucem.sk/sk/infoportal, ako aj
možnosť konzultovať problémy spojené s hodnotením GS PFIČ MS SJSL s hlavným
predmetovým koordinátorom na e-mailovej adrese maturita@nucem.sk. Pri písaní e-mailu
treba do kolónky predmet (subject) uviesť text v tvare: opravy GS PFIC MS SJSL.
13. Generálna skúška 2018 ponúka maturantom na výber štyri z nasledujúcich žánrov:
 Úvaha
 Rozprávanie
 Charakteristika
 Referát
14. Dĺžka trvania GS PFIČ MS SJSL je 90 minút.
15. Rozsah práce GS PFIČ MS SJSL je najmenej 1 strana a najviac 2 strany formátu A4.
16. Ak rozsah práce nespĺňa kritérium minimálnej dĺžky 1 strany, ale text je písaný husto
a drobným písmom, odporúčame hodnotiteľom zrátať počet slov. Ak je slov menej ako 230,
treba prácu penalizovať za nedodržanie rozsahu a strhnúť body vo vonkajšej forme.
17. Ak žiak nestihne celý obsah konceptu prepísať na čistopis, zvyšok práce sa bude hodnotiť
na koncepte. V takom prípade však hodnotiteľ strháva body v hodnotení vonkajšej formy.
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18. Ak žiak nedodrží predpísaný žáner, hodnotiteľ strháva body v hodnotení obsahu a kompozície.
Hodnotiteľ tiež môže strhnúť body v hodnotení štýlu alebo jazyka, pokiaľ v práci GS PFIČ MS
SJSL chýbajú napr. patričné jazykové prostriedky (nevyhnutné pre zadaný žáner).
19. Hodnotiteľ zapisuje body získané za jednotlivé oblasti do nasledujúcej tabuľky na prvej strane
tlačiva GS PFIČ MS SJSL.
Vnútorná forma
Belső forma
Obsah/
Tartalom
Kompozícia
Szerkezet
Jazyk
Nyelvhasználat
Pravopis
Helyesírás
Štýl
Stílus
Spolu
Összesen

Body/Pontok száma

Body/Pontok száma
Vonkajšia forma
Külső forma
Vnútorná forma
Belső forma
Celkový dojem
Összbenyomás
Spolu
Összesen

Celkové hodnotenie
Összesített értékelés
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