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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. c) Prvý text je napísaný umeleckým štýlom a druhý publicistickým. Za správnu odpoveď 
1 bod

2. d) Názov druhej kapitoly je Pravopis. Za správnu odpoveď 
1 bod

3. c) Knihy Hovorníček a Drevené želiezko alebo Knižka jedna radosť vyšli v roku 1992. Za správnu odpoveď
1 bod

4. a) v sušených plodoch sa nezachovajú minerály. N

b) sušením ovocia získavame trvanlivé potraviny. S

c) v sušených plodoch sa zachováva až 85 % vitamínov. S

d) sušené ovocie obsahuje toľko sacharózy, koľko je aj v zákuskoch. N

Za štyri správne odpovede
1 bod

5. a) Za správnu odpoveď
1 bod

6.   __5.__ matematika 
  __1.__ angličtina
  __2.__ dejepis
  __4.__ chémia
  __3.__ fyzika 
  __6.__ slovenčina

Za šesť správnych odpovedí 
1 bod

7. Jerguš zaškúlil, stisol zuby, nič nepovedal. (Slovosled môže byť aj iný: Jerguš stisol zuby, zaškúlil, 
nepovedal nič a pod. )

Za správnu odpoveď
1 bod

8. c) reklamácie Za správnu odpoveď
1 bod

9. a) Mimika: Výraz tváre veľmi úzko súvisí...
c) Zrakový kontakt: Komunikačný akt medzi hovoriacimi ľuďmi...

Za dve správne odpovede 
1 bod

10. d) Dohovárali synovi, lebo bol namyslený. Za správnu odpoveď
1 bod

11. c) spojky Za správnu odpoveď
1 bod

12. Spisovné slovo Nespisovné slovo Zastarané slovo Nové slovo Cudzie slovo

knihy bicigľa šuster počítač sympatia

Za päť správnych odpovedí 
1 bod
Za tri a štyri správne odpovede
0,5 bodu

13. c) južnoslovenské nárečia Za správnu odpoveď 
1 bod

14. 1. nazlostiť sa naháňať sa, nahnúť sa, nahnevať sa

2. hovoriť rozpredať, rozprávať, rozprestrieť

3. zbadať spozorovať, spôsobiť, spracovať

4. prekvapiť sa zadržať sa, zadívať sa, začudovať sa

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: prídavné meno                vetný člen:   prívlastok 

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

16. 2. Kačička divoká
1. Soľ nad zlato
4. Anička dušička
5. Záplata na záplate, a švíka niet
3. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.

Za päť správnych odpovedí 
1 bod

17. A. d) monológu
B. a) balada

Za dve správne odpovede 
1 bod

18. d) Prvý úryvok je z ľúbostnej lyrickej básne a tretí z poviedky. Za správnu odpoveď 
1 bod

19. 1.  náučná literatúra 
2.  umelecká literatúra 

Za dve správne odpovede
1 bod

20. Literárny druh: epika
Literárny žáner: román

Za dve správne odpovede 
1 bod
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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’).




