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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. a) 3 – nevedela napísať diktát
b) 1 – nič neurobila zo zemepisu
c) 2 – nevedela urobiť trojskok
d) 4 – učiteľ fyziky ju vyvolal odpovedať

Všetko správne –
1 bod

2. a) odborný štýl
b) umelecký štýl  

Obe správne odpovede –
1 bod

3. a) 3 (tri)
b) Aneta Lomenová
c) Otec rytier, mama dračica
d) Daniel Pixiades

Všetko správne –
1 bod

4. a) Jozef Gregor Tajovský napísal poviedku Prvé hodinky.
b) Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

Obe sporávne odpovede –
1 bod
(Hodnotí sa aj pravopis!)

5. chiťiť špinavov rukov Správna odpoveď –
1 bod

6. b) slovan
e) Slovenský národ 

Obe správne zakrúžkované 
odpovede –
1 bod
Jedna nesprávne 
zakrúžkovanú odpoveď –
0,5 bodu

7. a) Ivanovi; b) malými; c) bielym; d) starším Všetko správne –
1 bod
Jedna chyba –
0,5 bodu

8. a) 4, b) 3, c) 2, d) 1 Všetko správne –
1 bod

9. 1. N 2. N 3. S Všetko správne –
1 bod

10. A. želiezko, rozbaliť, trúbka, záhradka, podzemný, žabka     
B. a) gu Katke 

b) rosčesať

Všetko správne po A –
0,5 bodu
Všetko správne po B –
0,5 bodu

11. a) mamine
b) vnučkinu 
c) sudkynini
d) Kraskova 

Všetky správne odpovede –
1 bod
Jedna chyba –
0,5 bodu

12. A. a) sladký  
b) usilovný
c) dobrý
d) zelený

B. pranostika

Správna odpoveď po A –
0,5 bodu
Správna odpoveď po B –
0,5 bodu
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Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

13. a) N
b) S
c) S

Všetko správne –
1 bod

14. A. c) vo frazeologickom slovníku
B. b) v slovníku cudzích slov

Správna odpoveď po A –
0,5 bodu
Správna odpoveď po B –
0,5 bodu

15. a) dráma
b) lyrika
c) epika 

Všetko správne –
1 bod

16.   3   Poklad v striebornom jazere
  1   Navždy svoji
  2   Vaňka
  4   List materi 

Všetko správne –
1 bod

17. a) Lucka
b) Silvester (brat), paholok, otec

Všetko správne –
1 bod

18. d) Prvé verše patria do ľudovej piesne a druhé verše patria do umelej poézie. Správna odpoveď – 
1 bod

19. c) V prvom úryvku je zastúpený vnútorný monológ a v druhom úryvku je 
zastúpený dialóg.

Správna odpoveď – 
1 bod

20. a) 2. (2)
b) 1. (1)
c) 5. (5)

Tri správne odpovede – 
1 bod

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).


