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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) Ajka darovala mame knižočku, ktorú sama napísala. Správna odpoveď –
1 bod.

2. a) sokol 
b) Janík 
c) Pod horou je ďatelinka

Tri správne odpovede –
1 bod.

3. a) N;     b) S;     c) N     d) S Štyri správne odpovede –
1 bod.

4. c) Telefonovanie bolo spočiatku oveľa obľúbenejšie ako posielanie textových 
správ.
d) Prvá SMS správa bola odoslaná z počítača.

Za všetko správne –
1 bod.

5. d) V šiestom ročníku 80 % dievčat číta domáce čítanie. Správna odpoveď –
1 bod.

6. Dedo vybral z vrecka hrdzavý kľúč a odomkol dvere na šope. Dedo vybral 
hrdzavý kľúč a odomkol dvere na šope. Vybral hrdzavý kľúč a odomkol 
dvere. Dedo vybral kľúč a odomkol dvere. Vybral z vrecka kľúč a odomkol 
dvere. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

Správna odpoveď –
1 bod.

7. Meno: Milan Priezvisko: Hraško
Dátum narodenia: 08. 03. 2000 (al. 8. marca) Pohlavie: muž
Adresa: Padina, (Ulica) Janka Kráľa 58,
Republika Srbsko

Tel. č.: 013 / 25 35
e-mail: milanh@gmail.rs

Všetko správne –
1 bod.
Jedna chyba –
0,5 bodu

8. a) ihľičnatý 
b) strňiskom 

Dve správne odpovede –
1 bod.

9. a) Do dediny starec chodieval veľmi málo.  P 
b) Divadelná hra bola zaujímavá a trvala hodinu a pol.  P 
c) Divadelná hra bola fakt zaujímavá, len škoda, že sa tak rýchlo skončila.  H 
d) Zdá sa mi, že sa starec tu v dedine ukazoval veľmi málo.  H 

Všetko správne –
1 bod.

10. a) Príroda sa od jari/jary do zimy mení.
b) Divé husi/husy lietajú v kŕdli, v tvare jednotky.
c) Túžbou každej ženy je mať pekné vlasi/vlasy.
d) Chlapec plakal, lebo ho poštípali osy/osi.

Štyri správne odpovede –
1 bod.
Jedna chyba –
0,5 bodu

11. a) osoba: tretia 
b) čas: minulý

Dve správne odpovede – 
1 bod.

12. prisudzovací sklad: vtáky spievali
určovací sklad: sťahovavé vtáky

Dve správne odpovede – 
1 bod.

13. a) 4;    b) 1;    c) 3 Tri správne odpovede –
1 bod.

14. a) priraďovacie
b) podraďovacie
c) podraďovacie
d) priraďovacie

Štyri správne odpovede – 
1 bod.
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Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

15. b) Dobre, hneď ti to prinesiem.
c) Neteší sa, naopak, zúri. 

Dve správne odpovede – 
1 bod.
Ak sú zakrúžkované viac 
ako dve odpovede, každá 
nesprávna odpoveď
mínus 0,5 bodu

16. príslovia Správna odpoveď –
1 bod.

17. rozprávanie     Správna odpoveď –
1 bod.

18. Mária je v tomto úryvku predstavená ako kladná/záporná postava. Správna odpoveď –
1 bod.

19. a) zvukár 
b) maskér 
c) šepkár

Tri správne odpovede –
1 bod.

20. b) V úryvku sa autor prózy kryje s rozprávačom.
d) V úryvku sa strieda rozprávanie s priamou rečou.

Dve správne odpovede – 
1 bod.
Jedna správna odpoveď –
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).


