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MATURITA 2011 – riadny termín 

Kľúč správnych odpovedí k EČ MS 

úlohy s krátkou odpoveďou  

 
slovenský jazyk a literatúra 

číslo úlohy test 1287 Poznámka 

06 Klimatológovia Uznať aj s malým začiatočným písmenom. 

07 
klimatológovia/klimatológ/dlhodobo/ 

medzinárodný/90-percentný/90 % 
 

08 apel/varovanie  

14 lekár Neuznať diabol (smial sa) a starena 
(rozdávala zauchá). Lekár sa len pýta.  

15 hneď, na, prichodiť, mal  

16 ziel  

22 9/deväť 

Vietor tu strhol strechy a spôsobil aj ďalšie 
škody spolu na deviatich domoch. (Ukážka 3, 
druhý odsek, druhá veta; dom na ulici 
Železničný riadok je už zarátaný). 

23 Levočanka Uznať len s veľkým začiatočným písmenom. 

24 so  

30 renesancia/humanizmus a renesancia Neuznať/nestačí len humanizmus. 

31 nuda/nudu – zábava/zábavu  

32 zo štrnástich/zo 14/14  

38 mestský/Mestský (robotník)  

39 vnuk/Je jeho vnuk./Je jeho vnukom.  

40 búril/búril sa  

46 cudzie/prevzaté  

47 do vitalizmu/vitalizmus  

48 
autobiografia/vlastný 

životopis/beletrizovaný životopis 
 

54 výstup  

55 
želiarske/želiarskymi/želiarska 

gazdovské/gazdovskými/gazdovská 
 

56 opytovacia  

62 vari  

63 predmetová  

64 rev/revom/decibely/decibelmi  

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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MATURITA 2011 – riadny termín  

Kľúč správnych odpovedí k EČ MS 

úlohy s krátkou odpoveďou 

 
slovenský jazyk a literatúra 

číslo úlohy test 1986 Poznámka 

06 zo štrnástich/zo 14/14  

07 nuda/nudu – zábava/zábavu  

08 renesancia/humanizmus a renesancia Neuznať/nestačí len humanizmus. 

14 
želiarske/želiarskymi/želiarska 

gazdovské/gazdovskými/gazdovská 
 

15 opytovacia  

16 výstup  

22 
klimatológovia/klimatológ/dlhodobo/ 

medzinárodný/90-percentný/90 % 
 

23 apel/varovanie  

24 Klimatológovia Uznať aj s malým začiatočným písmenom. 

30 predmetová  

31 rev/revom/decibely/decibelmi  

32 vari  

38 do vitalizmu/vitalizmus  

39 
autobiografia/vlastný 

životopis/beletrizovaný životopis 
 

40 cudzie/prevzaté  

46 hneď, na, prichodiť, mal  

47 ziel  

48 lekár Neuznať diabol (smial sa) a starena 
(rozdávala zauchá). Lekár sa len pýta. 

54 Levočanka Uznať len s veľkým začiatočným písmenom. 

55 so  

56 9/deväť 
Vietor tu strhol strechy a spôsobil aj ďalšie 
škody spolu na deviatich domoch. (Ukážka 3, 
druhý odsek, druhá veta; dom na ulici 
Železničný riadok je už zarátaný). 

62 vnuk/Je jeho vnuk./Je jeho vnukom.  

63 búril/búril sa  

64 mestský/Mestský (robotník)  

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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MATURITA 2011 – riadny termín  

Kľúč správnych odpovedí k EČ MS 

úlohy s krátkou odpoveďou 

 
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 uvedený 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 výpovede. 

 


