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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. a) N
b) N
c) N
d) S

Všetko správne – 
1 bod

2. a) odborný 
b) umelecký

Obe správne odpovede – 
1 bod

3. b) Riešenie viacerých problémov je ľahké, na čo prídeme až potom, keď sa 
podarí.

Správna odpoveď –
1 bod

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

Všetko správne – 
1 bod

5. b) Slovenské Národné divadlo Správna odpoveď –
1 bod

6. b) i, ý, ý, y, i, y, i, 
c) y, í, ý, i, y, i, y

Obe správne zakrúžkované 
odpovede – 
1 bod
Jedna nesprávne 
zakrúžkovanú odpoveď – 
0,5 bodu

7. a) loďka;    b) ježko;    c) blúzka;    d) retiazka;    e) hrudka;    f) kožka Všetko správne – 
1 bod

8. a) dynamo;    b) syntax;    c) komiks;    d) ornitológ Všetko správne – 
1 bod

9. b) Kodifikoval spisovný jazyk na západoslovenskom základe. Správna odpoveď –
1 bod

10. a) Jarné obdobie sprevádzali osobitné obrady a zvyky. 
b) V júni sa konali tanečné zábavy vo voľnej prírode. 
c) Boli aj také príležitosti, keď sme nechodili bosí. 
d) Nevšímal(i) si ju a často na ňu zabúdali všetci známi. 

Všetko správne – 
1 bod
(Hodnotí sa aj pravopis!)

11. a) na druhoch – lokál
b) od nížin – genitív
c) po pásmo – akuzatív
d) na pôde – lokál 

Všetky správne odpovede – 
1 bod
Jedna chyba – 
0,5 bodu

12. Zložené súvetie je označené číslom 3. Toto súvetie pozostáva z piatich 
(5) viet.

Obe správne odpovede – 
1 bod

13. Slovný druh Vetný člen
cestujeme – sloveso cestujeme – prísudok
stolička – podstatné meno stolička – podmet 
chladničku – podstatné meno chladničku – predmet

Šesť správnych odpovedí – 
1 bod
Päť správnych odpovedí – 
0,5 bodu
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Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

14. _2_ jazyk ho svrbí
_3_ neudrží jazyk za zubami
_4_ sype reči ako z rukáva
_1_ skúpy je na slovo

Všetko správne – 
1 bod

15. d) bájka Správna odpoveď –
1 bod

16. a) pranostiky
b) príslovia
c) rozprávky

Všetko správne – 
1 bod

17. b) kvočka a malé jarabičky Správna odpoveď –
1 bod

18. a) áno
b) nie
c) áno
d) nie

Všetko správne – 
1 bod

19. premiéra
repríza

Obe správne odpovede – 
1 bod

20. A. a) poviedka
B. d) román

Správna odpoveď po A –
0,5 bodu
Správna odpoveď po B –
0,5 bodu

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).


