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POKYNY NA HODNOTENIE

riešenie slovenský jazyk 2

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.

c) rozprávanie a opis

2.

b) Vývin slovenského spisovného jazyka

3.

c) 3. text je úryvok z registra slovenských slov a spojení

4

– čo každého turistu pri prvom stretnutí veľmi fascinuje.

5

b) pretože v kolóniách hmyzu existujú kasty.

6

__3__ pochúťka -y, -ťok poslastica, slatkiš: ~y poslastice
__2__ opatrný adj. oprezan, obazriv, smotren
__5__ skutočný adj. stvaran, istinski
__1__ koženka -y, -niek f skaj, veštačka koža
__4__ rodisko -a, -dísk n mesto rođenja, rodno mesto

7

2, 3, 1

8

c) Prinesiem ti knihu.

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

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

11

Jednoduchý slovesný tvar

Zložený slovesný tvar

rinčí

som si nevymyslel

búchajú

budeme rozvážať

12

a) 3; b) 4; c) 2; d) 1

13

stupňuje zlú situáciu

14

a) N
b) S
c) S
d) N

15

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

16

a) A
b) Ľ
c) Ľ
d) A

17

A. 1. sľúbi
ľúbi
2. padá
rada
B. a) združený aabb

18

A. b) Zem
B. c) dramatik

19

A. d) obidva texty sú napísané v neviazanej umeleckej reči
B. a) román

20

a) román
b) lyrika
c) balada
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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’).
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