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SLOVENSKÝ jazyk

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.

Riešenie
Isabela práve prišla do mojej izby a podala mi 25 dolárov.
„Za čo je to?“ opýtala som sa.
„Neminula si veľa peňazí na mačacie jedlo, hračky a mačací záchod?“ opýtala
sa.
„Dobre, áno, ale...“
„To je moja polovica.“ Isabela zdvihla Probl – myslím tým Jeffersona a láskala
ho v náručí. „Chcem si ho teraz zobrať k sebe do svojej izby. Dobre?“
„Jasné!“ povedala som (Je omnoho ľahšie písať si denník, keď sa Pro –
Jefferson nevrhá na moje pero.)

2.

a)

3.

● dupačky, dupák, dupancovať, dupať

4.

a) Ľudia dnes kupujú mäkký/mäký a nadýchaný chlieb.

S b) N

c) N

d) S

Všetko správne –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Všetko správne –
1 bod

b) Tejto zimy sme si neužili ližovačku/lyžovačku.
5.

c) Počet medveďou/medveďov sa rapídne znížil.
a) S b) N c) S d) S

6.

● príslovkou

7.

_4_ vyniesť _3_ tešiť sa
_1_ fúkať

8.
9.

_5_ dohodnúť sa

Všetko správne –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Všetko správne –
1 bod

_2_ metelica

_5_ vyprať _1_ dúchať _4_ upratať

Stredoslovenské nárečie krumpľa, velkie, sreda, pekňí, ďioučence
Západoslovenské nárečie deska, nastrčeť, dójďeme, čisťeť, viróstlo
● starý ľudia, na dedinských lúkách

10.

S

N

a)

V prvej vete je podčiarknutá priraďovacia spojka.

●

○

b)

V druhej vete je podčiarknutá priraďovacia spojka.

○

●

c)

V tretej vete je podčiarknutá podraďovacia spojka.

●

○

d)

V štvrtej vete je podčiarknutá podraďovacia spojka.

○

●

11.

● rovnobežka, zámeno, rovnica, násobenie

12.

● Martin na bielom koňovi prichádza.
● Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

13.

1. a) Tridsiaty prvý pretekár bol najlepší.
b) Z dvadsiatich ôsmich žiakov nik sa neozval.
c) V pekárni upiekli päťdesiatšesť bochníkov chleba.
d) Po prvých úspechoch prišli ďalšie.
2. a) Už tri razy sa zúčastnil majstrovstiev sveta.
b) Ja som upratoval päť ráz, šiesty raz musíš upratať ty.

Nespracovaný
výsledok po úlohe
Všetko správne –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

Všetko správne –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Všetko správne –
1 bod

Správna odpoveď –
1 bod
Obe správne
odpovede –
1 bod
Všetky správne
odpovede –
1 bod,
s jednou chybou –
0,5 bodu

14.

15.

● Adaptovali sme literárne texty, vypisovali súbehy na nové hry, najmä pre deti
a mládež, a takto zabezpečovali umelecké diela a získavali i budúce kádre v
divadelníctve, lebo hry sa pripravovali s hercami ochotníkmi z našich
ochotníckych scén a takto sa rozvíjala naša činnosť.
● koleda

16.

● Núdza človeka naučí, ako si poradiť.

17.

● rozprávanie

18.

● ako negatívne osoby, ktoré sa chichúňajú, ohovárajú chlapcov.

19.

20.

S

N

a)

Hlavný hrdina sa správa ľahostajne, keď
Magdalénina matka má negatívny postoj voči ich
priateleniu.

○

●

b)

Hlavný hrdina je zaľúbený do Magdalény.

●

○

c)

Aj napriek matkiným vzdorom, hlavný hrdina
miluje Magdalénu.

●

○

d)

Magdaléna je ešte mladé dievčatko, ktoré
nerozumie láske.

●

○

1. - c) 2. - d) 3. - a) 4. - e) 5. - b)

Správna odpoveď –
1 bod

Správna odpoveď –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Správna odpoveď –
1 bod
Všetko správne –
1 bod

Všetko správne –
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 vyfarbiť krúžok).

