MATURITA 2011 – riadny termín

Kľúč správnych odpovedí k EČ MS
úlohy s krátkou odpoveďou

slovenský jazyk a slovenská literatúra
číslo úlohy

test 1653

poznámka

06

zemičku/pátričky/vodičky

Uznať len správne vypísané slová
z ukážky.

07

Šándora Petıfiho

Neuznať Sándor/Sándora/Petıfi.

08

orol/sokol

14

Iľa-kráľovná/kráľovná

15

švagriná

16

koláče

22

poďakoval sa/sa poďakoval

23

tri bodky

Neuznať: trojbodka.

24

niekoľkokrát/dakoľkokrát/
dakoľko ráz/viackrát/viacejkrát/
viac ráz/viacnásobne/niekoľkonásobne/
párkrát/pár ráz

Uznať aj paru razy.

30

vieš

31

milión/človek-milión/Milión/Človek-milión

32

prozaik/autor, tvorca/básnik/dramatik/
poet/poeta/románopisec/literát

38

refrén/refrénom

39

v lono trávnaté/lono trávnaté/trávnaté

40

dve/2

46

1/jedna/jeden

47

bude pokračovať/pokračovať bude/bude

48

minimálnej

54

mužský rod, singulár/jednotné číslo,
akuzatív

55

ĺ/dlhé l

56

výkladový/úvahový/výkladový a úvahový

62

skladaním/skladanie/je zložené

63

majiteľmi/majitelia

Uznať len pravopisne správny tvar slova;
neuznať vlastníkmi/vlastníci.

64

pamätať/zapamätať

Uznať len pravopisne správny tvar slova.

Uznať len pravopisne správny tvar.

Ej, zablúdili sme, zablúdili

Uznať len správne vypísané slovo
z ukážky.
Uznať aj skratky gramatických kategórií; vzor
môže byť len navyše – nenahrádza
chýbajúcu gramatickú kategóriu.

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 slovenská literatúra
číslo úlohy

test 1854

07

prozaik/autor, tvorca/básnik/dramatik/
poet/poeta/románopisec/literát
vieš

08

milión/človek-milión/Milión/Človek-milión

14

dve/2

15

refrén/refrénom

16

v lono trávnaté/lono trávnaté/trávnaté

22

minimálnej

23

1/jedna/jeden

06

24

poznámka

Ej, zablúdili sme, zablúdili

Uznať len správne vypísané slovo
z ukážky.

bude pokračovať/pokračovať bude/bude

30

výkladový/úvahový/výkladový a úvahový

31

mužský rod, singulár/jednotné číslo,
akuzatív

32

ĺ/dlhé l

38

pamätať/zapamätať (si)

39

skladaním/skladanie/je zložené

40

majiteľmi/majitelia

Uznať aj skratky gramatických kategórií; vzor
môže byť len navyše – nenahrádza
chýbajúcu gramatickú kategóriu.

Uznať len pravopisne správny tvar slova.

Uznať len pravopisne správny tvar slova;
neuznať vlastníkmi/vlastníci.

47

niekoľkokrát/dakoľkokrát/
dakoľko ráz/viackrát/viacejkrát/
viac ráz/viacnásobne/niekoľkonásobne/
párkrát/pár ráz
poďakoval sa/sa poďakoval

48

tri bodky

54

koláče

55

Iľa-kráľovná/kráľovná

56

švagriná

62

orol/sokol

63

zemičku/pátričky/vodičky

Uznať len správne vypísané slová
z ukážky.

64

Šándora Petıfiho

Neuznať Sándor/Sándora/Petıfi.

46

Uznať aj paru razy.

Neuznať: trojbodka.

Uznať len pravopisne správny tvar.

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.
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