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KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE (2018)
I.
Úloha

časť
Správne riešenie

1
2
3

B
8/osem

4
5

slnko sadá, deň sa tratí

6

balada; lyrickoepická báseň/básnická skladba; poéma

7
8

klasicizmus

9

transkripcia/fonetická transkripcia

10
11

Agatha Christie/A. Christie

Ktorékoľvek 4 znaky z nasledujúcich:
*rovnaký počet slabík vo veršoch/rovnoslabičnosť/izosylabizmus;
*rytmicko-syntaktický paralelizmus;
*polveršová prestávka/dieréza;
*združený rým/rýmová schéma AABB;
*združovanie veršov do štvorverší/4-veršová strofa
bibliografický odkaz/bibliografický záznam

A, D

Počet bodov
1
1
1
Študent získa
bod iba vtedy,
ak napíše
správne všetky
štyri znaky.
1
1
1
Študent získa
bod iba vtedy,
ak správne
napíše dva
žánre.
1
1
Študent získa
bod iba vtedy,
ak správne
napíše dve
možnosti.
1
1

Vonku pršalo, on mal mokrú ofinu a tvrdil, že bol celé popoludnie iba
vnútri.

12
13

tri/3

14
15

C

16

opisný, rozprávací

príčastie/trpné príčastie – zahĺbená
podrobnosti = vyjadrený podmet,
boli očividné = slovesno-menný prísudok,
vraždy = nezhodný prívlastok,
vdovy = nezhodný prívlastok

1
1
1
1
1
Študent získa
bod iba vtedy,
ak správne určí
všetky vetné
členy.
1
Študent získa

17

zahĺbená, srdca, smrť

18
19

B

bod iba vtedy,
ak správne určí
oba slohové
postupy.
1
Študent získa
bod iba vtedy,
ak vypíše všetky
tri slová..
1

je im ukradnutý

2

tým pádom
a) z 90. rokov

20

b) z deväťdesiatych rokov
21
22
23
Spolu

anketa, dotazník

2
1
1
1
25

D
trh

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) čiarka za oslovením (nie výkričník)
a) správne vyčleňovanie odsekov pri prechode na nový motív
b) zámená Ty, Tvoj, Vy, Váš.... veľké písmená
2. Výstižnosť ......................................................................................3 b.
3. Originalita .....................................................................................3 b.
4. Jazyková zložka (syntaktická a morfologická správnosť).........3 b
5. Pravopis........................................................................... .............. 3 b.
a) čitateľnosť
b) pravopisné chyby
c) chyby v interpunkcii

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.

