Republika Srbsko
MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA
ÚSTAV PRE HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA A VÝCHOVY
VOJVODINSKÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

SLOVENSKÝ jazyk
školský rok 2015/2016

pokyny na hodnotenie

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.
Riešenie
úl.
1. Žena umývala riad a upratovala večer.
(uznať aj podvečer, predvečer, predvečerom)
2. Konopa, (a) Na doživotie živí
3.
4.
5.

6.

7.

Nespracovaný výsledok
po úlohe

c) Mária a Peter Curieovci vynaložili veľké úsilie na objav, z ktorého vznikla
nová veda.
c) Anna bola celá čierna od sadze.
a) Aké zaujímavosti sú v blízkom okolí?		
F
b) Počuj, chlapčisko, nešibe ti náhodou?		
N
c) Hej, chlpáč, čo je to dnes s tebou?		
N
d) Ktoré krajiny sú v Európskej únii?		
F
a) So Zuzkin_ý_m_i_ znám_y_mi sa rád rozprávam.
b) Dedina spala, iba čo kohút_y_ kik_i_ríkali.
c) Mám rád čierny chlieb s prav_ý_m včel_í_m medom.
d) Rád si čítam z naš_i_ch ľudov_ý_ch rozprávok.
a) Môj P
b) ma O
c) jeho P

8.

a) Všetky tri vety sú jednoduché.

9.

d) málo

10. a) pomalšie
b) najvyššie
11. 1. podzemný
2. a) blednúť (ev. uznať aj: oblednúť, poblednúť, zblednúť a pod.)
b) chudnúť (ev. uznať aj: schudnúť, pochudnúť, vychudnúť a pod.)
12. b) Ak v noci na Silvestra prší a ráno slnce svieti, úroda bude zlá.
13. a) petrovské divadlo
b) Mirkin klobúk
c) veľkonočný sviatok
d) Martinovi rodičia
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Správna odpoveď –
1 bod.
Dve správne odpovede –
1 bod.
Správna odpoveď –
1 bod.
Správna odpoveď –
1 bod.
Štyri správne odpovede –
1 bod.
Tri správne odpovede –
0,5 bodu.
Všetko správne –
1 bod.
Jedna chyba –
0,5 bodu.
Tri správne odpovede –
1 bod.
Dve správne odpovede –
0,5 bodu.
Správna odpoveď –
1 bod.
Správna odpoveď –
1 bod.
Dve správne odpovede –
1 bod.
Jedna správna odpoveď –
0,5 bodu.
Tri správne odpovede –
1 bod.
Dve správne odpovede –
0,5 bodu.
Správna odpoveď –
1 bod.
Štyri správne odpovede –
1 bod.
Tri správne odpovede –
0,5 bodu.

Por.
č.
Riešenie
úl.
14. b) Jasné, na chvíľku to zabudnem.
c) Skutočne, je to dobrá správa.

Nespracovaný výsledok
po úlohe

15. NIE
16. c) Ajka
17. d) V druhej ukážke je striedavý rým a schéma rýmu je abab.

Dve správne odpovede –
1 bod.
Jedna správna odpoveď –
0,5 bodu.
Každá vyznačená nesprávna
odpoveď –
0,5 bodu.
Správna odpoveď –
1 bod.
Správna odpoveď –
1 bod.
Správna odpoveď –
1 bod.

18. a) Druhý text zaraďujeme do umeleckej literatúry.
c) Prvý text zaraďujeme do náučnej (neumeleckej) literatúry.

Dve správne odpovede –
1 bod.
Jedna správna odpoveď –
0,5 bodu.
Každá vyznačená nesprávna
odpoveď –
0,5 bodu.
19. A. d)
Dve správne odpovede –
B. a)
1 bod.
Jedna správna odpoveď –
0,5 bodu.
20. a) epika
Tri správne odpovede –
b) dráma
1 bod.
c) lyrika
Dve správne odpovede –
(Uznať aj, ak sú literárne druhy napísané s veľkým začiatočným písmenom.) 0,5 bodu.

Poznámky:
1.
2.
3.
4.
5.

Neuzná sa prečiarknutá a opravená odpoveď.
Neuzná sa odpoveď, ktorá je napísaná iba grafitovou ceruzkou.
Neuzná sa odpoveď, v ktorej sú použité skratky, okrem tých úloh, v ktorých sa preveruje písanie skratiek.
V úlohách otvoreného typu (tabuľka) uzná sa odpoveď napísaná malými alebo veľkými písmenami.
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).
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