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 SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ  

PRVÁ �AS� – PÍSOMNÁ 25 bodov  
Úloha �. Správna odpove�  Po�et bodov 
1 d 1 
2 Úloha A: Členovia skupiny sa musia obliecť tak, 

aby mali na sebe čo najviac častí odevu rovnakej 
farby. 
Úloha B: Skupiny súťažia v pití vody. 
Úloha C: Skupiny súťažia v hádzaní šípok. 
Úloha D: Skupiny súťažia v hľadaní pokladu – 
troch stúh.  
Úloha E: Skupiny súťažia v speve na ulici, aby 
získali peniaze.      

5 

3 pako – napr. hlupák 
zbali�- nahovori� si, za�a� vz�ah...  

2 

4 Táto kniha, decká, zmenila môj život od základov. 

a. Boco povedal: „Táto kniha, decká, zmenila 
môj život od základov.“ 

b. „Táto kniha, decká,“ povedal Boco, 
„zmenila môj život od základov.“ 

c. „Táto kniha, decká, zmenila môj život od 
základov,“ povedal Boco. 

3 

5 b 1 
6 ...v zdravom tele zdravý duch, 

Napr.: Zdravý človek myslí pozitívne. 
1 

7 b 1 
8 Napr.: kodifikátor spisovnej slovenčiny, slovenský 

básnik, významný novinár, slovenský jazykovedec 
2 

9 c, d, e 3 
10 úvaha, referát,  2 
11 d 1 
12 A jedno, čomu verím, sú tvojej sestry pery, 

a jedno, čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy. 
1 

13 refrén 1 

14 protiklad 1 

 

 



HODNOTENIE ÚLOH 

Prvá �as� 

Za každú správnu odpoveď porota udeľuje body podľa kľúča. Maximálny počet bodov je 
25. 

 

Druhá �as�      

• 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 15 bodov. 
 
1. Dodržanie žánru a témy. 
2. Výstižnosť. 
3. Originalita textu. 
4. Jazyková zložka (lexika, gramatika a štýl). 
5. Pravopis. 

 

Tretia �as�       

       
• 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 15 bodov.  
 

 

 

 

 


