
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Ročník  06 – 6. ročník, školský rok 2013/2014 
Celoslovenské kolo 
Kategória: A 
Riešenia  
 

 
 
KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ A BODOVÉ HODNOTENIE 
 

I. časť 
Úloha Správne riešenie Počet bodov 

1 osebe, napríklad, nie je 1 
Študent získa bod 

iba vtedy, keď 
uvedie všetky tvary 

správne. 
2 3. odsek 1 
3 podľa  1 
4 newspeak/ slovník                                                     1 
5 odvodzovanie  1 
6 dobro  1 
7 častice/častica 1 
8 prácička  1 
9 úvodzovky, pomlčka, bodka 1 

Študent získa bod 
iba vtedy, keď 
uvedie všetky 
interpunkčné  
znamienka  

10 lexikológia / lexikografia                      1 
11 jazykovedec/slovnikár;  

filológ/lexikograf/lexikológ/lingvista                                                       

 

1 
Študent získa bod 
iba vtedy, keď 
správne napíše 
slovenský aj cudzí 
výraz. 

12 A 1 
13 C 1 
14 more slov, stovky denne  1 
15 Nedobrý celkom postačí – je dokonca lepšie. Priraďovacie s., stupňovací vzťah 

Je dokonca lepšie, pretože................... Podraďovacie súvetie, vedľajšia veta  
                                                              príslovková (príčinná) 
 

2 

16 metafora  1 
17 je stará panna/je panna 1 
18 šialená                 1 
19 D 1 

20 veliká   1 

21 kôň  1 

22 hnedá zem, teplá zem, zelená zem 1 
Študent získa bod 

iba vtedy, keď 
uvedie slovné 



spojenia. 
23 atómová/ nukleárna/jadrová/ katastrofa 1 

24 D 1 

Spolu 25 
  
 

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. Výstižný titulok, názov tlačovej agentúry/miesto, podpis/skratka mena v závere (3 body). 
2. Výstižnosť/základné údaje na začiatku správy: Kto, kde a čo (3 body). 
3. Rozširujúce údaje (body sa odpočítajú za perex, ktorý patrí k rozšírenej správe, a citované vyjadrenia 

účastníkov udalosti – patrí k rozšírenej správe). 
4. Jazyková zložka (lexika, gramatika a štýl). 
5. Pravopis (1 chyba = 3 body, 2 – 3 chyby = 2 body, 4 – 5 chýb = 1 bod) . 
 

 
 
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: 
G. Orwel,1984 
J. Mokoš, Praskanie krvi, 1962 
Zdroj (skrátený): http://sportky.topky.sk/c/73693/naucte-sa-hrat-tenis#ixzz2zVTz2Vob 
more: http://sportky.topky.sk/c/73693/naucte-sa-hrat-tenis#ixzz2zVTcLpAX 
http://www.tenisinfo.eu/?a=player&p1_id=528852 
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