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pokyny na hodnotenie  
skúšobný test  



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) S; 
b) N; 
c) N; 
d) S 

Správna odpoveď –  
1 bod 

2. ● ilustrácia, reprodukcia, demokracia, korupcia Správna odpoveď –  
1 bod 

3. 
A. Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj 
В. a) áno, b) áno, c) nie, d) áno, e) nie 

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

4. a, mrazí, pod, rebrami, slabučko, sluch, zaostruje, zrak Správna odpoveď –  
1 bod 

5. 

a) adamova;  
b) rozmisľi;  
c) zatvoryla;  
d) kuchiňi 

Správna odpoveď –  
1 bod 

6. Na Ulici Janka Jesenského z okna visela zástavka Srbska. Správna odpoveď –  
1 bod 

7. 
A. ● Podčiarknuté slovo je zámeno a patrí medzi ohybné slovné druhy. 
B. ● Podčiarknuté podstatné meno je stredného rodu a je v jednotnom 
čísle. 

Správna odpoveď –  
1 bod 

8. 
a) v encyklopédii 
d) na internete 
e) vo vedeckom časopise 

Správna odpoveď –  
1 bod 

9. A. staroslovienčina 
B. 1787, západoslovenského (uznať aj kultúrnej západoslovenčiny) 

Správna odpoveď –  
1 bod 

10. 

a) po 
b) na 
c) zo 
d) v 

Správna odpoveď –  
1 bod  

11. 

a) 2. (genitív) 
b) 5. (lokál) 
c) 4. (akuzatív) 
d) 2. (genitív) 

Správna odpoveď –  
1 bod 



 
Por. č. 

úl. 
Riešenie Nespracovaný 

výsledok po úlohe 

12. 

A. metonymia 
B. Láska je jasná ako deň  prirovnanie  
    láska je prostá ako dobrý deň prirovnanie 
    láska je holá ako dlaň  prirovnanie 
    tvoja a moja láska 
    o veľkej láske načo hovoriť 
    a načo spievať o nádhernom živote? 
    Veď naša láska šťastná je a žije metafora 
    a to jej stačí.   

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

13. ● Súvetie pozostáva z piatich hlavných viet a jednej vedľajšej 
vety. 

Správna odpoveď –  
1 bod 

14. 

_4_ má obidve ruky ľavé  
_2_ múti vodu  
_1_ má to v malíčku 
_3_ nosiť drevo do lesa  

Správna odpoveď –  
1 bod 

15. a) nie  
b) áno 

Správna odpoveď –  
1 bod 

16. a) Jerguš  
b) Červenák 

Správna odpoveď –  
1 bod 

17. ● Je sobota ráno a mamka, otec, Sabínka a Štefan sú v byte. Správna odpoveď –  
1 bod 

18. ● lebo nič nerobil tak, ako ostatní ľudia. Správna odpoveď –  
1 bod 

19. 

a) N 
b) S 
c) N 
d) S  
e) S 
f) S 

Správna odpoveď –  
1 bod 

20. ● má dlhší dej Správna odpoveď –  
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). 


