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KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 
 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 C 1 
2 a) starovek/antika/staroveká literatúra/antická literatúra 

b) stredovek/stredoveká literatúra 
c) humanizmus a renesancia/humanistická a renesančná literatúra 

 

1 (na získanie 
bodu musia byť 

správne všetky tri 
odpovede) 

3 Zločin a trest 
 

1 

4 osamelosť, samota 1 (stačí jedno 
z uvedených slov) 

5 Dokázal 1 
6 vhodný/vyhovujúci/spôsobilý 1 
7 Útla 1 
8 autorov, autorky, spisovateľov/autora, autorku, spisovateľa, tvorcu 1 
9 G/genitív 1 
10 C 1 
11 grécka/antická/staroveká 1 
12 metafora 1 
13 rozširovali by si konkurenciu/sami by sa stali nepotrebnými/prišli by 

o prácu 
1 

14 populárnu/populárnu literatúru 1 
15 talianskej/do talianskej literatúry 1 
16 povrchnej, nedbanlivej, nedbalej, lajdáckej, diletantskej, nedokonalej, 

odfláknutej 
 

1 (uznať aj 
nespisovné tvary) 

17 logické a syntaktické/pravopisné/gramatické chyby (alebo) 
štylistika a syntax/ pravopis/gramatika 

1 

18 A 1 
19 A tak...               1 
20 označenie nespisovného výrazu/slova, slangového slova 

 1 

21 A 1 

22 preložené, ilustrované 
 1 

23 redigovať, zredigovať 1 
24 Slovensko sa pýši 

 
1 

25 a) knižný 
b) knižne 

1 (na získanie 
bodu musia byť 

správne obe 
odpovede) 

Spolu 25 
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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. 
 


