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Pokyny na hodnotenie
− Každá úloha sa hodnotí najviac 1 bodom. 
− Za hociktorú odpoveď, ktorá sa odlišuje od riešenia daného v Pokynoch na hodnotenie, žiak získava 0 bodov.
− Žiak môže získať 0,5 bodu iba v tých úlohách, v ktorých je to určené Pokynmi.

Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

1. d) V súčasnosti spojením hodiť niekomu rukavicu vyjadrujeme výzvu na 
slovný súboj.

Za správnu odpoveď –
1 bod

2. a) menný register
b) slovník
c) bibliografia

Za všetko správne–
1 bod

3. a) Michal Ďuga
b) poviedka Slnečný kúpeľ
c) reflexívna lyrika
d) Drak sa vracia

Za všetko správne –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

4. a) N
b) F
c) N
d) F

Za všetky správne odpovede –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

5. a) Všetci sme unavený, všetci potrebujeme oddych.
b) Samozrejme, pricestju v utorok.   
c) Tam prichádzam každý týždeň za tebov.  
d) Ozaj, kedy sa uvydíme? 

Za všetky správne odpovede –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

6. d) týždeň, bystrý, vír na vode, starý mlyn, liečivé bylinky Za správnu odpoveď –
1 bod

7. A. uši, štrngot, mamy, kuchyni
B. uši (ucho)

Za všetko správne po A) –
0,5 bodu
Za správnu odpoveď po B) –
0,5 bodu

8. c) prívlastky Za správnu odpoveď –
1 bod

9. A. Kto skoro ráno vstáva, ten skoro večer líha.
B. d) lákať

Za všetky správne odpovede –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

10. a) nevymysleli
b) vyskočila, zbehla

Za správnu odpovgeď po a) –
0,5 bodu
Dve správne odpovede po b) –
0,5 bodu

11. Správna odpoveď
skladaním
česko-slovenské vzťahy

Za obe správne odpovede –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

12. a) Dostal sa z dažďa pod odkvap. Správna odpoveď – 
1 bod

13. a) aradáčskymi 
b) novosadský 
c) Štefanových 
d) Vierkinu 

Za všetky správne odpovede –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu



3

Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

14. a) ceduľa, fľak
b) múza, slnce  
c) súčin, adjektíva
d) hintov, groš

Za všetko správne – 
1 bod
Za jednu chybu – 
0,5 bodu

15. a) 3
b) 1
c) 4
d) 2

Za všetky správne odpovede –
1 bod
Za dve chyby –
0,5 bodu

16. c) v samoobsluhe, kde predávajú potraviny. Správna odpoveď –
1 bod

17. NIE Správna odpoveď –
1 bod

18. a) 1
b) 3
c) 2
d) 4

Za všetky správne odpovede – 
1 bod
Za dve chyby – 
0,5 bodu

19. c) Milan Rúfus je slovenský básnik.
d) Hájnikovu ženu napísal významný básnik Hviezdoslav.
e) Najznámejší vojvodinský dramatik je VHV.

Za všetky správne odpovede – 
1 bod
Za jednu chybu – 
0,5 bodu

20. A ona už svojho modrého vtáka darmo hľadala: darmo sa znovu a znovu 
túlala po javorovom lese pod zámkom, darmo tam aj hodiny vyčkávala... 

Všetko správne –
1 bod

Poznámky: 
1. Neuzná sa prečiarknutá a opravená odpoveď.
2. Neuzná sa odpoveď, ktorá je napísaná iba grafitovou ceruzkou.
3. Neuzná sa odpoveď, v ktorej sú použité skratky, okrem  tých úloh, v ktorých sa preveruje písanie skratiek.
4. V úlohách otvoreného typu (tabuľka) uzná sa odpoveď napísaná malými alebo veľkými písmenami.
5. Uzná sa odpoveď napísaná tlačenými písmenami okrem úloh, v ktorých sa žiadalo odpoveď napísať 

písanými písmenami.
6. Uzná sa správna odpoveď, ktorá je jasne označená, aj napriek tomu, že je označená iným spôsobom, 

ako sa to v úlohe žiadalo (napríklad slovo alebo text žiak zakrúžkoval a bolo treba prečiarknuť, písmeno 
prečiarkol alebo označil kvačkou, a bolo ho treba zakrúžkovať).


