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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. ___1___ Skalka do niečoho...
___3___ Zbadala škodu, zlostne...
___2___ Kým som sa spamätal...

Tri správne odpovede 
1 bod

2. Ja a moja sestra, 
Vlk, neklam!,
Super Markétka. 

Tri správne odpovede 
1 bod

3. a) Prózy Junácka pasovačka a Do videnia Zuzanka vyšli v troch vydaniach. Správna odpoveď
1 bod

4. d) Smutná správa sa rýchlo šírila po svete. Správna odpoveď
1 bod

5. a) poviedky: 1., 2., 4
b) rozprávky: 2., 3.
c) novely: 1., 4. 

Tri správne odpovede 
1 bod

6. __2__ holub
__1__ drozd 
__3__ sýkorka
__5__ vrabec
__4__ škorec

Päť správnych odpovedí 
1 bod

7. Biely chlpatý pes sa postavil pred otvorenú bránku, naježil sa a zúrivo brechal.
Biely chlpatý pes sa postavil pred otvorenú bránku. Chlpatý pes sa naježil a zúrivo brechal. Pes sa 
postavil pred bránku a zúrivo brechal. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

Správna odpoveď
1 bod

8. d) Panebože, tebe preskočilo, nemám kvapku krvi v tele! Správna odpoveď
1 bod

9. b) Hovorené vyjadrenie býva úzko späté so situáciou a vety sú často nedokončené. 
c) V písomnom prejave sa dbá na úpravu, spisovnosť vyjadrovania a členenie textu.  

Dve správne odpovede 
1 bod

10. d) Príhoda nadobudla pre nás zvláštny význam. Správna odpoveď
1 bod

11. tú, chvíľu, zavŕzgali, dvere štyri správne odpovede  
1 bod
Tri správne odpovede 
0,5 bodu

12. Zložený slovesný tvar Jednoduchý slovesný tvar
poslala som sedí

budem čarovať hľadí

štyri správne odpovede 
1 bod

13. a) J Vonku mrzne.
b) J V noci hrmelo.
c) D Dážď poriadne rozmočil zem.
d) D Pes naháňa kocúra.

štyri správne odpovede 
1 bod

14. a) určovací sklad              varila včera
b) prisudzovací sklad       pohľad zmrazil
c) určovací sklad              drapľavé plutvy
d) priraďovací sklad         ponožky a darček

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

15. Slovný druh Vetný člen

prvý –  číslovka prvý –  podmet

hore – príslovka hore – príslovkové určenie

ju – zámeno ju – predmet

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

16. a) epiky Správna odpoveď
1 bod

17. d) opis Správna odpoveď 
1 bod

18. A. 2.
B. abba

Dve správne odpovede 
1 bod

19. d) stupňovanie Správna odpoveď
1 bod

20. Názov diela: Zuzka Turanová
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’).




