
CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

(2018) 

(kategória A) 

 

KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE (2018) 
 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 C 1 

2 C 1 

3 štyri/4   1 

4 rodokmeň/rodostrom, kronika 1 

5 magický realizmus  1 

6 retrospektívny  1 

7 D 1 

8 3; starý otec, matka, dcéra = vnučka 1 

9 Pracovala som od 7.00 do 19.00 hod. / Pracovala som od 7.00 do 

19.00 h. 
1 

10 C 1 

11 Ladislav Mňačko 1 

12 B 1 

13 existencie (5 slabík) 1 

14 odseky  1 

15 v (v pokoji) 1 

16 Bdejúc pri mŕtvole starého otca píše Alba históriu svojej rodiny. 

Alba bdie pri mŕtvole starého otca píšuc históriu svojej rodiny. 

Bdejúca Alba píše pri mŕtvole starého otca históriu svojej rodiny. 

Alba píšuca históriu svojej rodiny bdie pri mŕtvole starého otca.)  

 

 

1 

Študent získa 

bod vtedy, ak 

napíše jednu 

z možností 

a neurčitý 

slovesný tvar 

bude napísaný 

pravopisne 

správne. 

17 že môže odísť v pokoji 1 

18 D 1 

19 priamy rozprávač  1 

20 nepriamy predmet, priamy predmet; stačí aj predmet, predmet 

 

1 

Študent získa 

bod iba vtedy, 

ak správne určí 

oba vetné členy. 

21 B 1 

22 výstrelky  1 

23 anekdota  1 

24 surrealizmus  1 

25 asociácia/asociatívnosť 1 

Spolu 25 



HODNOTENIE ÚLOH 

 

Prvá časť 
Za každú správnu odpoveď (správna odpoveď môže pozostávať z viacerých slov) porota udeľuje body podľa kľúča. 

Maximálny počet bodov je 25. 

 

Druhá časť 

 

 Ak súťažiaci nedodrží žáner a tému, druhá časť nebude hodnotená. 

 Za každú hodnotenú zložku porota udeľuje max. 3 body. Počet bodov sa úmerne znižuje pri chybe a 

nedodržaní kritéria – spolu max. 15 bodov. 

 

1. Dodržanie slohového útvaru ......................................................... 3 b. 

a) miesto a dátum v pravom hornom rohu 

b) čiarka za oslovením (nie výkričník) 

c) podpis na záver 

2. Dodržanie slohového útvaru ......................................................... 3 b. 

a) správne vyčleňovanie odsekov pri prechode na nový motív 

b) zámená Ty, Tvoj, Vy, Váš.... veľké písmená 

c) zdvorilostná formulka na záver 

3. Výstižnosť a originalita jednotlivých bodov ..................................3 b. 

- využitie informácií z ukážky 

4. Jazyková zložka (syntaktická a morfologická správnosť)........3 b 

5. Pravopis........................................................................... ...............3 b. 

a) čitateľnosť 

b) pravopisné chyby 

c) chyby v interpunkcii 

 

Vzor: 

                  

                                                                                      Puente Alto 5. 04. 2018 

 

Milý starý otec, 

 

     už dlho som Ti nepísala............................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..............................................................................................................................                                                  

     ......................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

 

     S pozdravom 

 

                                                                                        Alba 

 

 

 

 

Tretia časť 
 

 Tretia časť je hodnotená iba pri dodržaní žánra a témy.  

 Za každú hodnotenú zložku porota udeľuje max. 5 bodov (pozri tabuľka). Počet bodov sa úmerne znižuje pri 

chybe, resp. nesplnení úlohy – spolu max. 15 bodov. 


