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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. a) O;  b) H;  c) U Za tri správne odpovede 
1 bod

2. a) Text má dva odseky. Za správnu odpoveď
1 bod

3. b) Prvý text je úryvok z bibliografie a druhý text je z menného registra. Za správnu odpoveď
1 bod

4 a) v zime je menej svetla. S

b) nám v lete nechutí mastné jedlo. N

c) v zime sú dni dlhšie, a to nás vedie k vyššej spotrebe jedla. N

d) nás prostredie a nuda často vedú k vyššej spotrebe jedla. S

Za štyri správne odpovede
1 bod

5 d) Chlapci prečítali viac kníh z náučnej literatúry ako dievčatá, ale dievčatá úhrnne
     prečítali väčší počet kníh.

Za správnu odpoveď
1 bod

6   __2.__ máj
  __6.__ garáž
  __1.__ brloh
  __5.__ kvet
  __3.__ jeseň 
  __4.__ konár

Za šesť správnych odpovedí 
1 bod

7 d) Ako zlý oblak, leteli sme k plotu. Za správnu odpoveď
1 bod

8 c) zo žiadosti o vrátenie peňazí Za správnu odpoveď
1 bod

9 b) Jazykové prostriedky č. 2 a mimojazykové prostriedky č. 4 sú typické pre písomný   
    prejav.
c) Jazykové prostriedky č.1 a mimojazykové prostriedky č. 3 sú typické pre ústny  
    prejav.
 

Za dve správne odpovede 
1 bod

10 c) Niektoré zvieratá obhrýzajú lístie kríkov. Za správnu odpoveď
1 bod

11 a) že, b) lebo, c) ako, d) ale Za štyri správne odpovede
1 bod
Za tri správne odpovede
0,5 bodu

12 Domáce slová Cudzie slová

príjemný sympatický

jazykovedec lingvista

Za štyri správne odpovede
1 bod

13 a) západoslovenským 
b) stredoslovenské

Za dve správne odpovede 
1 bod

14 1. chorý nemocný, nešikovný, nemožný

2. dôležitý vypočítavý, vyzývavý, významný

3. vzácny dravý, drahocenný, dráždivý

4. pyšný napätý, napajedený, namyslený

Za štyri správne odpovede
1 bod
Za tri správne odpovede
0,5 bodu

15 a) 
    slovný druh: podstatné meno 
    vetný člen: podmet
      
b) 
    slovný druh: sloveso 
    vetný člen:   prísudok 
 

Za štyri správne odpovede
1 bod
Za tri správne odpovede
0,5 bodu

16 c) ľúbostná pieseň Za správnu odpoveď
1 bod

17 c) rozhlasová hra Za správnu odpoveď
1 bod
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18 d) rozprávka, bájka, poviedka Za správnu odpoveď 
1 bod

19 1.  umelecká literatúra 
2.  náučná literatúra 

Za dve správne odpovede
1 bod

20 Literárny druh: epika
Literárny žáner: bájka

Za dve správne odpovede 
1 bod

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’).




