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Pokyny na hodnotenie
− Každá úloha sa hodnotí najviac 1 bodom. 
− Za hociktorú odpoveď, ktorá sa odlišuje 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 Nespracovaný výsledok 
po úlohe

1. a) Masarykova ulica
d) Študentské námestie

Dve správne odpovede –
1 bod

2. d) návod na použitie Správna odpoveď –
1 bod

3. a) Jánošíkovské Vianoce: Anton Marec, Turci pod Devínom: Mária Ďuríčková
b) Pavel Grňa
c) poviedka
d) lyrika

Za všetko správne –
1 bod
Jedna nesprávna odpoveď –
0,5 bodu

4. Miluša vzala do ruky diaľkový ovládač. (Uznať aj: Diaľkový ovládač vzala do 
ruky Miluša. Diaľkový ovládač Miluša vzala do ruky. a pod.)

Správna odpoveď –
1 bod

5. POTVRDENIE ZO ŠKOLY
Žiak: Stanislav Sýkora
Adresa: Ulica Janka Čemana 18 Pivnica 
Dátum narodenia:  2. júna 2000
Škola: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci
V školskom roku 2015/16  je žiakom prvého ročníka. 
Počet členov v rodine: 4

Podpis žiaka  
Stanislav Sýkora

Správna odpoveď –
1 bod

6. a) H
b) P
c) P
d) H

Štyri správne odpovede –
1 bod

7. c) V podčiarknutých slovách je 5 krátkych samohlások. Za správnu odpoveď –
1 bod

8. a) s    so
b) Zo    z
c) z
d) s    zo

Všetko správne –
1 bod
Jedna alebo dve chyby –
0,5 bodu

9. a) 2
b) 1
c) 3

Tri správne odpovede –
1 bod

10. a) veselšie
b) najrýchlejšie

Dve správne odpovede –
1 bod
Jedna správna odpoveď –
0,5 bodu

11. a) V 
b) R
c) H

Tri správne odpovede –
1 bod

12. a) príslovková (časová)
b) predmetová 
c) prívlastková

Tri správne odpovede – 
1 bod
Dve správne odpovede – 
0,5 bodu
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Por.
č. 
úl.

Riešenie Nespracovaný výsledok 
po úlohe

13. c) škovránčí, vôní, hrádzí, prútie, krokodílí, tŕnie Správna odpoveď – 
1 bod

14. A. groše (groš)
B. c) odborné 

Dve správne odpovede – 
1 bod
Jedna správna odpoveď – 
0,5 bodu

15. a) Mamka Pôstková
b) Červené víno
c) Smrť Jánošíkova
d) Jarná pieseň

Všetko správne –
1 bod
Za jednu chybu –
0,5 bodu

16. pranostiky a hádanky Správna odpoveď –
1 bod

17. b) Vilo Správna odpoveď –
1 bod

18. román Správna odpoveď – 
1 bod

19. a) umeleckej 
b) náučnej (neumeleckej) (uznať aj iba jeden termín)
c) náučnej (neumeleckej) (uznať aj iba jeden termín)
d) náučnej (neumeleckej) (uznať aj iba jeden termín)

Štyri správne odpovede – 
1 bod
Tri správne odpovede – 
0,5 bodu

20. a) N
b) S
c) N
d) S

Štyri správne odpovede – 
1 bod
Tri správne odpovede – 
0,5 bodu

Poznámky: 
1. Neuzná sa prečiarknutá a opravená odpoveď.
2. Neuzná sa odpoveď, ktorá je napísaná iba grafitovou ceruzkou.
3. Neuzná sa odpoveď, v ktorej sú použité skratky, okrem  tých úloh, v ktorých sa preveruje písanie skratiek.
4. V úlohách otvoreného typu (tabuľka) uzná sa odpoveď napísaná malými alebo veľkými písmenami.
5. Uzná sa odpoveď napísaná tlačenými písmenami okrem úloh, v ktorých sa žiadalo odpoveď napísať 

písanými písmenami.
6. Uzná sa správna odpoveď, ktorá je jasne označená, aj napriek tomu, že je označená iným spôsobom, 

ako sa to v úlohe žiadalo (napríklad slovo alebo text žiak zakrúžkoval a bolo treba prečiarknuť, písmeno 
prečiarkol alebo označil kvačkou, a bolo ho treba zakrúžkovať).


