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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. 5 odsekov Za správnu odpoveď –
1 bod

2. b) Slnenie je zdravé, ale netreba sa prehnane vystavovať slnečnému žiareniu. Za správnu odpoveď –
1 bod

3. a) 50
b) 0
c) 7
d) na hranie

Za všetky správne odpovede –
1 bod

4. Meno a priezvisko: Veronika Trnková
Ulica a číslo domu: Jarmočná 36 (uznať aj Ulica jarmočná 36)
Mesto: Stará Pazova
Dátum narodenia: 12. marca 2003
Druh tanca: salsa

Za všetko správne –
1 bod
Hodnotí sa aj pravopis.

5. Len čo to kúzelnícky cylinder dopovedal, stará fľaša, ktorá mala na dne ešte 
trochu čpavku, si tak vzdychla, že sa rozprskla na tisíc márnych kúskov a 
čpavok sa rozfŕkol na všetky strany a všetky veci začalo zrazu štípať v očiach 
a srdcevrúco sa rozplakali.

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

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

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

7. 1) veselšia, lepší
2) najveselší

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

8. A zatiaľ slnko už začalo ohrievať kraj čistinky. 
Len kohút si ešte stále mašíruje po siahovici. 

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

9. c) homonymá Správna odpoveď –
1 bod

10. rod číslo pád
snehovej ženský jednotné lokál
búrke ženský jednotné lokál

Šesť správnych odpovedí –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

11. a) genitív 
b) inštrumentál 
c) lokál 

Tri správne odpovede –
1 bod
Dve správne odpovede –
0,5 bodu

12. metafora Za správnu odpoveď –
1 bod
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Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

13. a) N
b) S  
c) N

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

14. a) skúsenosť a núdza učí Správna odpoveď –
1 bod

15. a) združený rým
b) aabb
c) slniečko – viečko, sestry - prestri

Za všetky správne odpovede – 
1 bod
Za tri správne odpovede – 
0,5 bodu

16. 1. rozprávanie
2. opis
3. dialóg

Za správnu odpoveď – 
1 bod

17. blýskavejší ako diamant Za správnu odpoveď – 
1 bod

18. d) ľúbostná báseň – lyrika
e) ľúbostný román – epika

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

19. b) Druhý a tretí text je napísaný viazanou umeleckou rečou a prvý text 
neviazanou umeleckou rečou.

Za správnu odpoveď – 
1 bod

20. A. on-forma / Uznať aj on-rozprávanie
B. ja-forma / Uznať aj ja-rozprávanie

Obe správne odpovede – 
1 bod
Za jednu chybu – 
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).




