
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Ročník 05-5. ročník, školský rok 2012/2013 

Celoslovenské kolo 

Kategória: A 

Riešenie 

 

KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 

 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 epika  1 

 

2 B 1  

3 chrčali,chrlili 1 

Stačí jedno 

sloveso. 

4 B 1 

5 nevadí                                                                                             1 

6 zlatá svadba  1 

7 v prázdnych pohároch, prázdny svietnik                          2 

1 slovné 

spojenie1 bod. 

8 žmurkol, usmiala sa  2 

 

9 vševediaci (uznať aj autorský a vševedúci); neuznať er-

rozprávanie a pod. 
1 

10 európsky komplex vs. národný komplex 

kozmopolitizmus vs. národná literatúra 

národná špecifickosť vs. európanstvo a svetovosť 

regionalizmus vs. kozmopolitizmus 

1 

Stačí jedna 

z uvedených 

dvojíc. 

11 a) dehonestovať/dehonestujúci 

b) zafixovať/zafixovalo 
2 

12 C 1 

13 abstraktný duch analýzy, európanstvo 2 

Za zle označené 

slovo treba 

odpočítať bod. 

14 esej   1 

15 európsky vs. národný  

kozmopolitizmus vs. národná literatúra 

regionalizmus vs. kozmopolitizmus 

1 

Stačí jedna 

dvojica. 

16 jalovom/jalový  1 

17 A 1 

18 re/gi/o/na/liz/mus  

de/štruk/ci/a  
2 



19 historizmus              1  

20 Spor existuje? (alebo) Spor existuje...   

 1 

Spolu 25 

 

*Poznámka: Ak študent okrem správnych slov vypíše/podčiarkne navyše aj nesprávne 

slovo, nezískava bod, ale bod sa mu odpočíta (až do stavu 0). 
 

 

 

HODNOTENIE ÚLOH 

 

Prvá časť 

Za každú správnu odpoveď (správna odpoveď môže obsahovať viac 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. 

2. Výstižnosť. 

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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