
MATURITA 2012 – RIADNY TERMÍN 

 

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
 

 
Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 
 

 
číslo 
úlohy 

test 4653 poznámky  

06 Svätopluk  

07 Nitran/Nitrania  

08 napäli ste/ste napäli/napäli  

14 krásna, horieva  

15 tys´  

16 mohyla  

22 tvár sčervenala/sčervenala tvár  

23 vyblafol  

24 veľa  

30  muche/kuraťu/kurčaťu Neuznať iný tvar. 

31 neznelá/neznelá spoluhláska  

32 trúba/trúbu Uznať aj Rohatý/rohatý v zmysle čert. 

38 vianočné sviatky Neuznať s veľkým písmenom. 

39 román  

40 predo  

46 pol roka/šesť mesiacov/6 mesiacov  

47 webová stránka Uznať aj webová. 

48 PSČ  

54 Z-/Z/veľké Z Neuznať  celé slovo Zem. 

55 
vlastné meno/meno postavy/meno dievčaťa, 

dieťaťa/meno 
Uznať aj zástupné meno/dočasné meno/zatiaľ 
meno postavy alebo výraz v podobnom zmysle. 

56 
podmieňovací spôsob, podmieňovací/rozkazovací 

spôsob, rozkazovací  

62 na-prík-lad/na, prík, lad  

63 
latinčina/latinský jazyk/gréčtina/stará 

gréčtina/grécky jazyk Uznať aj starogrécky jazyk. 

64 dve tretiny  

 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
 
 



MATURITA 2012 – RIADNY TERMÍN 

 

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
 

 
Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 
 
 

číslo 
úlohy 

test 4854 poznámky  

06 trúba/trúbu Uznať aj Rohatý/rohatý v zmysle čert. 

07 muche/kuraťu/kurčaťu Neuznať iný tvar. 

08 neznelá/neznelá spoluhláska  

14 predo  

15 vianočné sviatky Neuznať s veľkým písmenom. 

16 román  

22 PSČ  

23 pol roka/šesť mesiacov/6 mesiacov  

24 webová stránka Uznať aj webová. 

30 
podmieňovací spôsob, podmieňovací/rozkazovací 

spôsob, rozkazovací 
 

31 Z-/Z/veľké Z Neuznať  celé slovo Zem. 

32 
vlastné meno/meno postavy/meno dievčaťa, 

dieťaťa/meno 
Uznať aj zástupné meno/dočasné meno/zatiaľ 
meno postavy alebo výraz v podobnom zmysle. 

38 dve tretiny  

39 na-prík-lad/na, prík, lad  

40 
latinčina/latinský jazyk/gréčtina/stará 

gréčtina/grécky jazyk Uznať aj starogrécky jazyk. 

46 veľa  

47 tvár sčervenala/sčervenala tvár  

48 vyblafol  

54 mohyla  

55 krásna, horieva  

56 tys´  

62 napäli ste/ste napäli/napäli  

63 Svätopluk  

64 Nitran/Nitrania  

 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 

 



MATURITA 2012 – RIADNY TERMÍN 

 

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
 

Práca s Kľúčom správnych odpovedí k ÚKO EČ MS 

 
• Pri hodnotení sa riaďte kľúčom. 
• Znak lomky (/) znamená viac možností správnej odpovede. 
• Pri odpovediach prihliadajte len na vecnú/obsahovú správnosť odpovede (v kľúči je ako 

správna odpoveď priamo tvar slova z úryvku, napr. o divákoch, ale uznať sa má aj 
základný tvar diváci, alebo iné slovo obsahovo korešpondujúce so správnou odpoveďou, 
synonymum, napr. publikum). Akceptujte aj slová v inom tvare, alebo aj s pravopisnými či 
gramatickými chybami. Pri cudzích slovách uznať aj fonetický prepis. 

• Pri odpovediach, v ktorých je dôležitý správny gramatický tvar či pravopis, je v kľúči 
poznámka. Žiaci sú na to upozornení aj v zadaní otázky, napríklad: „Napíšte pravopisne 
správne slovo, z ktorého vznikla skratka sv. – použitá v treťom odseku ukážky 7„ (EČ SJL 
2009, kód testu 1840). V kľúči je odpoveď Svätý/svätý, poznámka Uznať len s ä. 

• Žiak môže v odpovedi uviesť aj tvar, ktorý vyplýva z textu – svätého – (prípadne iný rod, 
pád), odpoveď je stále z vecného/obsahového hľadiska správna. Skúšame, či vie, že 
slovo sa píše s „ä“. 

• VPU (vývinové poruchy učenia) – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba 
obsahová stránka odpovede. 

 
 


