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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___ Aj Damjan sa snažil...
___1___ Posledný mesiac v škole...
___3___ V škole bol nevyspaný,...

Tri správne odpovede 
1 bod

2. Jano a Žofa Ľavkovci majú syna Ďurka. S
Žofa Ľavková je rodina s Katou Kamenskou. N
Jano je syn Tomáša Kamenského. N
Mišo Kaňúrik je muž Evy Kamenskej. S

štyri správne odpovede
1 bod

3. d) Text číslo 3 je úryvok z menného registra. Správna odpoveď
1 bod

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

5. a) prístavok: 1., 3.
b) prísudok: 1., 2., 3., 4.
c) podmet: 2., 4.  

Tri správne odpovede 
1 bod

6. __4__ veverica
__2__ líška 
__3__ medveď
__1__ jeleň
__5__ zajac

Päť správnych odpovedí 
1 bod

7. Janko s Martinom narúbali a napílili hromadu dreva a nakládli velikánsku vatru. Janko s 
Martinom nakládli velikánsku vatru. Janko s Martinom narúbali a napílili velikánsku hromadu 
dreva. Janko narúbal drevo a Martin nakládol vatru. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a 
gramaticky správna.)

Správna odpoveď
1 bod

8. d) Hoci nie je hlúpy, niekedy hovorí nepremyslene. Správna odpoveď
1 bod

9. a) Ústne jazykové prejavy sú často nepripravené, bezprostredné, často vyplývajú zo situácie.
c) Pri ústnych jazykových prejavoch významnú úlohu majú zvukové prostriedky: intonácia, dôraz 
a tempo rozprávania. 

Dve správne odpovede 
1 bod

10. c) Neublížil nikomu, no aj tak vyzeral hrozivo. Správna odpoveď
1 bod

11. Evka, zavesila, hrable, strom štyri správne odpovede 
1 bod
Tri správne odpovede 
0,5 bodu

12. a) Už naše babky hovorili, že harmančekový čaj pomáha k pokojnému spánku. 
b) šípkový čaj je výborným prostriedkom pri nachladnutí a chrípke.

Dve správne odpovede 
1 bod

13. c) Cez vodu od Hate prešla Anna s košíčkom a hrabľami. Správna odpoveď  
1 bod

14. a) určovací sklad              dvere na izbe
b) priraďovací sklad         čokoládu a sladkosti
c) určovací sklad              prečítala sestre
d) prisudzovací sklad       počasie spôsobilo

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

15. Slovný druh Vetný člen

jeho –  zámeno jeho –  prívlastok

boli – sloveso boli – prísudok

pešo – príslovka pešo – príslovkové určenie

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

16. d) rozhlasová hra Správna odpoveď
1 bod

17. c) rozprávanie Správna odpoveď  
1 bod

18. A. 1.
B. abcb

Dve správne odpovede 
1 bod

19. d) metafora  Správna odpoveď 
1 bod

20. Názov diela: Ťapákovci
Literárny druh: epika
Literárny žáner: poviedka

Tri správne odpovede  
1 bod



školský rok 2012/2013 riešenie slovenský jazyk 3

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’).




