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Kvíz vyplnilo a odovzdalo 61 súťažiacich, 6 z nich však neuviedlo e-mailovú adresu, vďaka ktorej
by  sme  ich  mohli  kontaktovať  v  prípade  výhry.  Z  celkového  počtu  odovzdaných  kvízov  bolo
ďalších 7 vyradených, pretože neobsahovali odpovede na všetky kvízové otázky.

Nasledujúce  vyhodnotenie  obsahuje  sumarizáciu  počtu  správnych  odpovedí  na  počet  kvízov,
kvízové otázky, možnosti odpovedí a správne odpovede.

Počet správnych odpovedí Počet kvízov so správnymi odpoveďami
0 správnych odpovedí 2 kvízy

1 správna odpoveď 0 kvízov
2 správne odpovede 7 kvízov
3 správne odpovede 20 kvízov
4 správne odpovede 13 kvízov

5 správnych odpovedí 11 kvízov
6 správnych odpovedí 8 kvízov

1. Dialektólogia je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá:
a) výskumom nárečí
b) výskumom dialógov
c) výskumom vlastných mien

Správnu odpoveď výskumom nárečí označilo 53 súťažiacich.

2.  Ako sa nazýva vedný odbor, ktorý sa zaoberá náukou o vlastných menách a do ktorého
patrí aj skúmanie terénnych názvov?
a) onomastika
b) menomastika
c) vlastimastika

Správnu odpoveď onomastika označilo 41 súťažiacich.

3. Aké formy jazykovej poradne sú k dispozícii verejnosti?

Správnu odpoveď  e-mailová,  telefonická  alebo internetová napísalo  34 súťažiacich.  Pri
vyhodnocovaní počtu správnych odpovedí sme akceptovali odpovede e-mailová, dopisová, písaná,
telefonická,  online poradňa či internetová (jazykovaporadna.sme.sk). Takisto sme akceptovali, ak
bola uvedená len jedna z možností foriem jazykovej poradne.

Najoriginálnejšiu odpoveď pri vyhodnocovaní otázky číslo 3 sme zaznamenali v podobe odpovede
Sibyla Mislovičová.



4. Kto v konečnom dôsledku určuje, akú podobu bude mať jazyk?
a) jazykovedci
b) Ústredná jazyková rada Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
c) ľudia hovoriaci po slovensky
d) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Správnu odpoveď ľudia hovoriaci po slovensky označilo 20 súťažiacich. Chytákom v možnostiach
uvedených  ako  potenciálne  správne  odpovede  bolo  Ministerstvo  školstva  Slovenskej  republiky,
pretože jeho presný názov znie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Znenie otázky môže znieť zavádzajúco, avšak dôležité je slovné spojenie  v konečnom dôsledku v
spojení so správnou odpoveďou  ľudia hovoriaci po slovensky, pretože uchopuje všetky možnosti
spoločne  –  jazykovedcov,  Ústrednú  jazykovú  radu  Ministerstva  kultúry  Slovenskej  republiky  i
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v neposlednom rade všetkých
ľudí, ktorí hovoria po slovensky a spoločne vytvárajú úzus slovenského jazyka.

5. Koľko  heslových  slov  dohromady  je  spracovaných  v  doposiaľ  vydaných  4  zväzkoch
Slovníka súčasného slovenského jazyka?
a) cca 80 000
b) cca 83 000
c) cca 88 000
d) cca 92 000

Správnu odpoveď cca 88 000 označilo 41 súťažiacich. Presný počet je 87 855 heslových slov.

6. Koľko paralelných korpusov v súčasnosti používateľom ponúka Slovenský národný korpus?
a) menej ako 9
b) až 11
c) viac ako 13

Správnu odpoveď až 11 označilo 44 súťažiacich. Slovenský národný korpus ponúka používateľom
nasledujúce  paralelné  korpusy:  slovensko-anglický,  slovensko-bulharský,  slovensko-český,
slovensko-francúzsky,  slovensko-latinský,  slovensko-maďarský,  slovensko-nemecký,  slovensko-
poľský, slovensko-rumunský, slovensko-ruský a slovensko-španielsky.

Srdečne gratulujeme výherkyniam a výhercom a želáme im veľa podnetných chvíľ pri čítaní!

Slovenský  národný  korpus:  Texty,  anotácie,  vyhľadávania  a  Slovenský  národný  korpus:
Používanie, príklady, postupy (Jakub Krcho)
Stručný etymologický slovník slovenčiny (Karolína Krišová)
Slovenčina na každý deň (Vanessa Štefanovičová)
Piľní domajší a poľní hospodár II (Lenka Margetínová)
Rozličnosti o slovenčine (Ema Baniarová)
Zápisník a tričko so šiltovkou s logom SNK (Michaela Zenková)


