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Pokyny na hodnotenie
− Každá úloha sa hodnotí najviac 1 bodom.
− Za hociktorú odpoveď, ktorá sa rozlišuje od riešenia daného v Pokynoch na hodnotenie, žiak získava 0 bodov.
− Žiak môže získať 0,5 bodov iba v tých úlohách, v ktorých je to určené Pokynmi.

Por.
č. úl. Riešenie Počet bodov

1. d) oznamuje

2. c) odseky

3. b) Zlatá priadka je názov rozhlasovej hry a tiež aj názov televíznej hry.

4 – vtedy milovníci športu hodne času trávia pred televízorom.

5 d) sa príjemca zásielky často dopúšťal malým podvodom.

6 __4__ zadržať: zastaviť, zadržať bežiace stádo
__2__ pristaviť: vonku ma pristavil cudzinec
__3__ staviť: plynutie času sa nedá staviť
__5__ zhatiť: zried. zhatiť nepriateľa,
__1__ prerušiť (nejakú činnosť): prerušil ho v speve, v robote

7 1 výňatky z listu     3 telegram     2 blahoželanie  

8 d) Nikto múdry z neba nespadol.

9 a) Neskáčem do reči tomu, kto hovorí.
c) Hovorím, keď ma vyvolajú.
e) Pozorne počúvam toho, kto hovorí.
f) Hlásime sa k slovu.

10 b) pred siedmimi rokmi; mnoho pozdravov; s mojou sestrou; usilovní žiaci; so vzácnym hosťom

11 skáče – (jednoduchý) J
bude cvičiť – (zložený) Z
napísala som – (zložený) Z
sedím – (jednoduchý) J

12 Podmet Prísudok Prívlastok Príslovkové určenie miesta
Peter sa motal malý po dvore

13 b) Pravidlá slovenského pravopisu

14 a) Aj potok sa už naplnil (krava – inštrumentál mn. č.) kravami.
b) K oblokom poprichodili (nový chlapec – nominatív mn. č.) noví chlapci, medzi nimi 
Červenák a ešte jeden známy.
c) Jerguš s (plané svedomie – inštrumentál j. č.) planým svedomím, s klobúkom na očiach, 
zastal opodiaľ.
d) Hukot (voda – genitív j. č.) vody ledva počuť.

15 a) podstatným menom
b) slovesom
c) podstatným menom
d) príslovkou

16 a) ľudová slovesnosť
b) ľudová slovesnosť
c) autorské dielo

17 A. b) združený aabb
B. c) striedavý abab

18 A. d)  Zuzka Turanová b) Zypa Cupák
B. a) prozaik

19 A. a) prvý s tretím a druhý so štvrtým
B. a) striedavý
C. c) ľúbostnej lyriky

20 a) dráma
b) poviedka
c) bájka
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Poznámky:
1. Neuznajú sa prečiarknuté a opravené odpovede.

2. Neuznajú sa odpovede, ktoré sú napísané iba grafitovou ceruzkou.

3. Neuznajú sa odpovede, v ktorých sa používajú skratky, ak sa v úlohách nepreverujú vedomosti o skratkách.

4. Uznajú sa odpovede napísané tlačenými písmenami, ak v úlohe nebolo výnimočne napísané, aby sa odpoveď 
napísala písanými písmenami.

5. Uznajú sa odpovede, v ktorých žiak správne odpovedal, ale správnu odpoveď jasne označil iným spôsobom, 
ako to bolo určené (napr. slovo alebo text podčiarkol, a mal ich zakrúžkovat’, prečiarkol písmeno, a mal ho 
zakrúžkovat’).


