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KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 
 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 Jeden z mojich spoluzástupcov riaditeľa ulial basu vína, vytrepal ju z malej 
jedálne, kde sme zorganizovali spoločnú poslednú večeru, záverečný 
banket, teda čosi na spôsob banketu, čosi dosť trápne, aspoň pre väčšinu 
účastníkov, aspoň myslím 
 

max. 4 body, 
minimálne 0 
bodov. 
 
Za každú 
vynechanú alebo 
zle vloženú čiarku 
sa študentovi 
odpočíta 1 bod. 
 

2 posledná večera, záverečný banket, čosi na spôsob banketu, čosi dosť 
trápne, rozlúčkový večer 

1 
Na získanie 
jedného bodu je 
potrebné napísať 
3 správne slovné 
spojenia. 

3 zástupca riaditeľa 1 
 

4 frekventanti, lektori/lektorky 1 
5 2 (dvoch) 1 
6 veľký svet/veľkým svetom – diery/dierach 1 
7 mimika  1 
8 C 1 
9 vyhodiť si z kopyta 1 
10 nádenníčiť   1 
11 byť na očiach/každému na očiach 1 

 
12 byť  1 
13 povesť/dobrá povesť  1 

14 milostných afér a demonštratívnych samovrážd/milostné aféry 
a demonštratívne samovraždy 

1 

15 D 1 
16 C 1 
17 C 1 
18 tlač, rozhlas 1 

Na získanie 
jedného bodu je 
potrebné napísať 
názvy oboch 
médií. 

19 interview, ktoré 1 
Na získanie 
jedného bodu je 



potrebné napísať 
obe slová a slovo 
interview musí 
byť napísané 
správne. 

20 interview/rozhovor, komentár 1 
Na získanie 
jedného bodu je 
potrebné napísať 
obe slová. 

21 bežný smrteľník 1 
22 Na... (Na záver...) 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 žánru a témy (interview, otázky a odpovede musia zodpovedať zadaniu). 
2. Výstižnosť – otázky sa musia týkať modernej literatúry. 
3. Originalita textu. 
4. Jazyková zložka (lexika, gramatika a štýl). 
5. Pravopis. 

 
 
Tretia časť 
 

• Tretia časť je hodnotená iba pri dodržaní žánru 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. 
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