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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.
úl.
1. c) do administratívneho
2.

3.

4.
5.

6.

Nespracovaný výsledok
po úlohe

Riešenie

a) N
b) N
c) N
d) S
a) voda k pitiu			
voda na pitie
b) je to na smiech		
je to k smiechu
c) po prvé, po druhé		
za prvé, za druhé
d) ísť pre triednu knihu		
ísť po triednu knihu
e) vrátiť sa o hodinu		
vrátiť sa za hodinu
f) behom vyučovania		
počas vyučovania /cez vyučovanie
g) hrať na klavír, na husle
hrať na klavíri, na husliach
Nekúpili sme nový počítač pre nedostatok peňazí. Nekúpili sme pre
nedostatok peňazí nový počítač. a pod....
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zahraničnom zájazde, o ktorý ste prejavili
záujem, sa uvoľnili 4 miesta v termíne od 27. 8. do 2. 9. 2016.
Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 524 814.
Cestovná kancelária Jadranturs
a) Martin sľúbil rodičom, že Laure bude rozprávať po francúzsky.
b) Prišiel k nám so sestrami.

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

Za správnu odpoveď –
1 bod
Za všetko správne –
1 bod
Za jednu a dve chyby –
0,5 bodu

Za obe správne odpovede –
1 bod
S jednou chybou –
0,5 bodu
7. Napíš pekný rým o starom Ríme. Vlci vyjú na mesiac, kým dlhovlasé Za všetko správne–
víly vijú vence. Často vídal susedovu vydatú dievku. Podaj mi ruku, lebo 1 bod
ináč my obidvaja spadneme. Malá Milka sa stále mýli. Mama varí z ryže Za jednu chybu–
chutné jedlá.
0,5 bodu
8. A.
Za všetko správne –
1 bod
jednoslabičné: Tvár, sa, ba, aj, sa
Za jednu a dve nesprávne
dvojslabičné: pána, usmial
odpovede –
viacslabičné: neznámeho, vyjasnila
0,5 bodu
B.
Na štyri/4 slabiky.
9. a) S;
b) S; c) J;
d) J
Štyri správne odpovede –
1 bod
Tri správne odpovede –
0,5 bodu
10. a) piaty
Za všetky správne odpovede –
1 bod
b) päťkrát
S jednou chybou –
c) pätnáste
0,5 bodu
d) piatich
(uznáva sa len pravopisne správne napísaná odpoveď)
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Por.
č.
úl.
11. A.

Nespracovaný výsledok
po úlohe

Riešenie

holý prívlastok

rozvitý prívlastok

viacnásobný prívlastok

na suchej zemi

dnes žijúce živočíchy

rastlinné a živočíšne
spoločenstvá

B.
a) Čakali sme, že dostaneme nový nábytok.
b) Potajomky si písal úlohu.			
c) V lese žiaci rozoznali jedle a smreky.		
12. a) priraďovacie súvetie
b) podraďovacie súvetie
c) podraďovacie súvetie
d) priraďovacie súvetie
13. a) netopierie, krokodílie, motýlie

rozvitý
holý
viacnásobný
Štyri správne odpovede –
1 bod
Tri správne odpovede –
0,5 bodu

14. A. a) oznamovací spôsob, prítomný čas, určitý tvar
b) bráni: oznamovací spôsob, prítomný čas, určitý tvar; utíšiť: neurčitok,
neurčitý tvar
B. b) zložený slovesný tvar, prítomný čas, podmieňovací spôsob
15. Román je veľký epický žáner. Obsahuje dejové zložky, veľa postáv, zložité
vzťahy medzi nimi.
Novela je epický žáner stredného rozsahu, má málo postáv, rozpráva iba
jednu udalosť, dej odráža každodenný život. Na konci pointa.
Poviedka je epický žáner malého alebo stredného rozsahu. Spracúva iba
jednu udalosť a má jednu zápletku.
16. b) riekanka, vyčítanka, bájka, rozprávka
d) balada, pieseň, porekadlo, príslovie
17. striedavý
18.

Autor

Za všetky správne odpovede –
1 bod
S jednou a dvomi chybami –
0,5 bodu

Názov literárneho diela Literárny druh Literárny žáner

Martin Kukučín Rysavá jalovica

epika

poviedka

Milo Urban

Živý bič

epika

román

Miroslav Válek

Jesenná láska

lyrika

(ľúbostná) báseň

Ján Čajak ml.

Zypa Cupák

epika

román

19. A. a) vyvolať pocit krásna
B. a) beletria

Za správnu odpoveď –
1 bod
Všetko správne –
1 bod
Jedna alebo dve chyby –
0,5 bodu
Za všetky správne odpovede –
1 bod

Za obe správne odpovede –
1 bod
Jedna chyba –
0,5 bodu
Správna odpoveď –
1 bod
Za všetky správne odpovede –
1 bod
S jednou chybou –
0,5 bodu

Za obe správne odpovede –
1 bod.
S jednou chybou –
0,5 bodu.
Tri správne odpovede –
1 bod
Dve správne odpovede –
0,5 bodu.

20. a) rozprávka
b) poviedka
c) román

3

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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