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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) A 
c) U

Za tri správne odpovede 
1 bod

2. d) Prvý text je z menného registra a druhý z obsahu. Za správnu odpoveď
1 bod

3. b) Navrátil, L.: Prídavné mená – zámená – číslovky. Nitra:Enigma, 1998. 84 s. Za správnu odpoveď
1 bod

4 a) Hnedá a biela ryža obsahujú vlákniny a znižujú chuť k jedlu. N

b) Hnedá ryža má vysoký obsah železa a vlákniny. S

c) Biela ryža znižuje hladinu cholesterolu. N

d) Hnedá ryža znižuje chuť k jedlu, pretože má vysoký obsah vlákniny. S

Za štyri správne odpovede
1 bod

5 a) Vzor dlaň má v genitíve jednotného čísla príponu -e.
b) Podľa vzoru dievča sa skloňujú podstatné mená zakončené na -a, -ä.
c) Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku sa skloňujú podľa 
vzoru stroj.

Za tri správne odpovede 
1 bod

6 __3.__ rajón
__1.__ oblasť
__5.__ územie
__4.__ úsek
__2.__ obvod
__6.__ zóna 

Za šesť správnych odpovedí 
1 bod

7 2. Mačky zjedli myši.
1. Rozhodca vylúčil hráča po ostrom zákroku. 
1. Blahoželáme vám k meninám.
2. Žiak sa snažil a snaží využiť ťahák tak, aby ho učiteľ nespozoroval. 

Za štyri správne odpovede
1 bod

8 Prihláška
Meno a priezvisko: Janko Jankovič
Dátum narodenia: 09. februára 1995
Miesto narodenia: Nový Sad
Adresa (ulica, číslo a osada): Jána Marčoka 15, Kysáč
Telefón: 123∕456-789
Mobilný telefón: 987 654 321
E-mail: janko@jankomail.com

Za sedem správnych odpovedí
1 bod
(Chyby pri odpise údajov – permutáciu 
čísel a pod. – nebrať do úvahy.)

9 1. a) ústnosť, súkromnosť, expresívnosť;
2. c) presnosť, písomnosť, odbornosť 

Za dve správne odpovede 
1 bod

10 a) Oheň v pralese bol rozzúrený ako býk. Za správnu odpoveď 
1 bod

11 a) budem maľovať, bol by nasypal, bol som chválený Za správnu odpoveď
1 bod

12 odvodené slová príponou: vodnár, čitateľ
odvodené slová predponou: zapísať, dopísať

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

13 anglický Za správnu odpoveď 
1 bod

14 1. skúpy drahý, lakomý, vzácny

2. nezbedný samopašný, samorastlý, samostatný

3. plachý netrpezlivý, nezávislý, nesmelý

4. mlčanlivý márnotratný, málovravný, malodušný

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

15 a) 
slovný druh: prídavné meno
vetný člen: prívlastok
b) 
slovný druh: podstatné meno 
vetný člen:   podmet 

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

16 c) pranostiky Za správnu odpoveď  
1 bod
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17 a) divadelná hra Za správnu odpoveď 1 bod
1 bod

18 c) cestopis, poviedka, román Za správnu odpoveď 
1 bod

19 1. náučná literatúra  
2. umelecká literatúra

Za dve správne odpovede 
1 bod

20 Literárny druh: dráma
Literárny žáner: divadelná hra

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’).




