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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. ● V ukážke podstatné meno kotol má dva významy.  

● Nominatív množného čísla znie kotly. 
Všetko správne – 
1 bod 

2. A. ● V Bratislavskom kraji je priemerný mesačný plat stredoškolsky vzdelaného 
zamestnanca vyšší ako priemerný mesačný plat zamestnanca s prvým stupňom 
vysokoškolského vzdelania v Trenčianskom kraji. 
B. ● v Nitrianskom kraji 

Obe správne 
odpovede – 
1 bod 
Jedna správna 
odpoveď – 
0,5 bodu 

3.  F N 
Zdvihni tú ručisku hore! ○ ● 
Dnes budeme opakovať učivo. ● ○ 
Úha, ale to bolo štipľavé. ○ ● 
Meteorológovia na dnes predpovedajú slnečné počasie. ● ○ 

 

Štyri správne 
odpovede – 
1 bod,  
s 1 chybou – 
0,5 bodu 

4. a) Pes vyšiel z búdy, natiahol sa a zívol.  
b) Bývam na Ulici Janka Kráľa. 
c) Všetci chceme byť zdraví.  
d) Učili sme sa tvrdé a mäkké slabiky. 

Všetko správne – 
1 bod,  
s 1-2 chybami – 
0,5 bodu 

5. Práve som si písala s Klaudiou, s Denisou, s vtipným Peťom, s maniačkou na 
knihy Ivanou a s mnohými inými, viedli sme debaty o... všeličom. Najviac ma 
zaujímali Klaudiine správy, ostatné boli len také medzerníky, aby som nemala 
dlhú chvíľku. S Klaudiou sa totiž chystalo 
niečo veľké. 
     ...  Položila som ruky na klávesnicu, pripravená okamžite napísať, že môže so 
mnou počítať, keď mi zazvonil mobil. 
     Miša. Chcela, aby som vyšla na balkón. 
Neochotne som vstala od počítača, napísala som ešte Klaudii, nech chvíľku 
počká, hneď som späť, a vyšla som na balkón. 
     Miša už postávala na tom ich, mávala mi odušu. 
     „Čau, Kaja. Ideme niekde do mesta?“ zakričala na mňa, bola plná energie. 
     Nechcelo sa mi, potrebovala som sa dohodnúť s Klaudiou, chcela som ísť na 
tú akciu. Ešte ma 
nikto nikdy nepozval na takú párty. 

Správna odpoveď – 
1 bod 

6. Babka mu priniesla otcovu malú električku červenej farby s drevenými 
kolieskami. 

Správna odpoveď – 
1 bod 

7. 
  S N 

a) žatva/sadenie zemiakov ○ ● 

b) roľa/pole ● ○ 

c) paholok/sluha na gazdovstve ● ○ 

d) mládenec/šuhaj ● ○ 
 

Všetko správne – 
1 bod 

8. ● Michal Miloslav Hodža Správna odpoveď – 
1 bod 



9. a) holup         b) krezba         c) rosčesať      d) prozme     Všetko správne – 
1 bod 

10. ● nie Správna odpoveď – 
1 bod 

11. ● Katarína na ľade, Vianoce na blate. 
● Studený máj, v stodole raj. 
● Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

Všetko správne – 
1 bod 

12. 1. b)    2. a)     3. e) Všetky správne 
odpovede – 
1 bod,  
s jednou chybou – 
0,5 bodu   

13. ● áno Správna odpoveď – 
1 bod 

14. ● prívlastkovou Správna odpoveď – 
1 bod 

15. ● Ivan Krasko Správna odpoveď – 
1 bod 

16. ● Kaja. Správna odpoveď – 
1 bod 

17. žiaci tichí ako ovce Správna odpoveď – 
1 bod 

18. ● V bájkach sa kritizujú a zosmiešňujú niektoré ľudské vlastnosti. Správna odpoveď – 
1 bod 

19. ● Na mňa intenzívnejšie útočila internetová reklama. Správna odpoveď – 
1 bod 

20. ● rozhlasovej hry.  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 vyfarbiť krúžok). 


