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KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 
 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 Na výber: surrealizmus, kubizmus, expresionizmus, 
dadaizmus* 
 
(surrealizmus/Dalí, Miró, Ernst, Klee; kubizmus/Picasso, 
Miró, Klee; Klee je ovplyvnený aj expresionizmom, Miró 
dadaizmom) 

1 
Na získanie 

bodu musia byť 
správne 

napísané dva 
smery (ak je 

správne 
napísaný iba 

jeden, body sa 
neudeľujú) 

2 umenie/výtvarné umenie 1  
3 vykŕmená kačica  

 
1 

4 tlač  1 
5 matka miest  1 
6 duchovný účel mojej misie..., kumštuchtivý démon vo 

mne... 
2 

7 Praha, palác, galéria, výstava, Picasso   (alebo) 
Picasso, výstava, galéria, palác, Praha 

1 

8 okoloidúci  1 
9 kunsthistorik   1 

10 šok, štvali ma* 1 
Na získanie 

bodu musia byť 
správne 

vypísané obe 
slová 

11 publicistický; fejtón/stĺpček 2 
12 pomnožné  1 
13 galérií  1 
14 všetkým, v, z* 1 

Na získanie 



bodu musia byť 
podčiarknuté 

všetky tri slová 
15 rekonvalescent  1 
16 a) prúdy chodcov (alebo)  more ľudských hláv 

b) nespočetné postavy 
c) ľudí a ľudí (alebo)  Noc čo noc 

3 

17 takmer 1 
18 (kaviarenská) spoločnosť, hostia (v kaviarni) 2 
19 A                1 
20 C 

 1 

Spolu 25 
 
*Poznámka: Ak študent okrem správnych slov vypíše/podčiarkne navyše aj nesprávne 
slovo, nezískava bod. 
 
 
 
 
 

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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