
 

 

 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

Ročník 08-8. ročník, školský rok 2015/2016  

Celoštátne kolo  

Kategória: A  

Riešenia 

 

KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 

 

I. časť 

 

 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

 

1 recenzia/odborná kritika  1 

 

2 hybridizácia žánrov/žánrový synkretizmus  

 

1 

 

3 dielo zhltnete  1 

 

4 (Vladimír) Nabokov    1 

Študent získa 

bod aj vtedy, 

keď napíše iba 

priezvisko 

autora. 

5 D 1 

 

6 „Všetci vravia, že ste do Aurory prišli písať knihu,“ povedala. 1 

 

7 tridsaťštyriročného  1 

Študent získa 

bod iba vtedy, 

ak číslovku 

napíše 

gramaticky 

správne. 

 

8 fonetika  

 
1 

9 každý vraví 1 

 

10 renesancia/renesanciou  1 

 



11 oplzlý, tvrdil  1 

Stačí napísať 

jedno slovo. 

Študent nezíska 

bod vtedy, ak 

napíše viac slov 

a jedno z nich 

nebude správne. 

12 Dante (Alighieri) 

 

1 

Stačí napísať 

Dante. 

13 dievča 

 
1 

14 nejaký, samí 

 

1 

Pozor! Študent 

získa jeden bod 

iba vtedy, ak 

správne vypíše 

obe zámená. 

15 C, D 

 

1 

Pozor! Študent 

získa jeden bod 

iba vtedy, ak 

označí oba 

distraktory. 

16 Aretino sa potom v otvorenom liste rozhorčoval nad nahotou 

zobrazených mužov a žien. 

 

1 

17 Pavol Tretí 1 

 

18 zvolacia veta  1 

 

19 administratívny / k administratívnemu 

 

1 

 

20 jednotlivec – fyzická osoba 

organizácia – právnická osoba 

 

1 

Pozor! Študent 

získa jeden bod 

iba vtedy, keď 

napíše dva 

správne termíny. 

21 E, F 2 

Študent získa 1 

bod za každú 

správnu 

odpoveď. 

Pozor! Za každú 

nesprávnu 

odpoveď sa 



jeden bod 

odpočíta – po 0. 

22 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 1 

 

23 Národná rada Slovenskej republiky 1 

24 paragraf 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. 

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. 

 

 

 

Použitá literatúra:  

 

Zdroj: http://www.monicqa.sk/knihy/joel-dicker-pravda-o-afere-harryho-queberta/, 24. 03. 

2016 

VÁROŠ, M.: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov. Martin : Matica slovenská, 2011, s. 45. 

ISBN: 978-80-8128-018-4. 
Zdroj: file:///C:/Users/HP/Downloads/novela%20Peticny%20zakon%2015_z029.pdf 
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