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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 bodu iba v tých úlohách, v ktorých je to určené Pokynmi.

Por.
č. úl. Riešenie Počet bodov

1. ___2___ Keď ma kraviari priniesli...
___3___– No, len sa upokoj, starý...
___1___ Ale mňa doma nebolo.

Tri správne odpovede 
1 bod

2. A. b) v pondelok o 15.00 hodine
B. b) 9 °C
C. a) v stredu dopoludnia

Tri správne odpovede 
1 bod

3. c) Text číslo 2 je úryvok z registra pojmov. Správna odpoveď
1 bod

4. a) Pri slove dreváreň môžeme určiť vecný a gramatický význam. Správna odpoveď
1 bod

5. a) prídavné mená: 1., 2., 4
b) číslovky: 1., 3., 4
c) predložky: 2., 3.  

Tri správne odpovede 
1 bod

6. __2__ demofóbia
__5__ zoofóbia 
__1__ akrofóbia
__4__ xenofóbia
__3__ termofóbia

Päť správnych odpovedí 
1 bod

7. Helena išla do mesta na nákup, ale autobus jej ušiel pred nosom.
Helena išla do mesta na nákup autobusom. Helena išla do mesta na nákup. 
A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

Správna odpoveď
1 bod

8. d) Hoci sa nikdy nemal dobre, teraz sa má ešte horšie. Správna odpoveď
1 bod

9. a) V písomnom prejave sa dbá na úpravu a spisovnosť vyjadrovania. 
b) V hovorenom prejave významnú úlohu majú intonácia, dôraz a tempo rozprávania. 

Dve správne odpovede 
1 bod

10. c) Daniel nemohol zaspať, lebo susedove psy veľmi štekali. Správna odpoveď
1 bod

11. píšem, ti, druhý, list štyri správne odpovede 
1 bod
Tri správne odpovede 
0,5 bodu

12. Zložený slovesný tvar Jednoduchý slovesný tvar

budeme chodiť kráčajú 

čítali by sme prší

štyri správne odpovede 
1 bod

13. A. d) Odchádza domov, či zostáva tu
B. c) Blýskalo sa každú minútu

Dve správne odpovede 
1 bod

14. a) priraďovací sklad      jelene a zajace
b) určovací sklad          sirup proti kašľu
c) prisudzovací sklad    oči hľadeli
d) určovací sklad          sa roja v hlave

štyri správne odpovede 
1 bod
Tri správne odpovede 
0,5 bodu

15. Slovný druh Vetný člen

poď –  sloveso poď –  prísudok

deň – podstatné meno deň – podmet

správne – príslovka správne – príslovkové určenie (spôsobu)

šesť správnych odpovedí  
1 bod
Päť správnych odpovedí 
0,5 bodu

16. b) epiky Správna odpoveď
1 bod

17. A. a) rozprávanie
B. c) opis 
C. d) dialóg

Tri správne odpovede  
1 bod

18. A. 1.
B. abcb

Dve správne odpovede 
1 bod

19. b) stupňovanie Správna odpoveď 
1 bod

20. Názov diela: Námestie svätej Alžbety
Literárny druh: epika
Literárny žáner: román

Tri správne odpovede  
1 bod
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Poznámky:
1. Neuzná sa prečiarknutá a opravená odpoveď.

2. Neuzná sa odpoveď, ktorá je napísaná iba grafitovou ceruzkou.

3. Neuzná sa odpoveď, v ktorej sa používajú skratky, ak sa v úlohe nepreverujú vedomosti o skratkách.

4. Uzná sa v odpovediach otvoreného typu (tabuľka, krátka odpoveď) odpoveď, ktorá je napísaná aj malými 
alebo veľkými písmenami.

5. Uzná sa odpoveď napísaná tlačenými písmenami, ak v úlohe nebolo výnimočne napísané, aby sa odpoveď 
napísala písanými písmenami.

6. Uzná sa správna odpoveď, v ktorej 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’).




