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Práca s kľúčom správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou    

maďarský jazyk a literatúra EČ MS 
 

 

• Pri hodnotení sa riaďte kľúčom. 

• Znak lomka (/) 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. 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

maďarský jazyk a literatúra 
 

číslo 
úlohy 

test 9144 megjegyzések 

06 kies   

07 Diétai Magyar Múzsa   

08 szentimentalizmus   

14 költői hitvallás   

15 (legyek) fa / (legyek) kőszirt elfogadható: fa / kőszirt  

16 A XIX. század költői  elfogadható: A 19. század költői  

22 ún.  nem fogadható el: ún / ú.n.  

23 legnagyobb méretű   

24 birtokos jelzős alárendelő szószerkezet  
elfogadható: birtokos jelzős 

alárendelő / jelzős alárendelő 
szószerkezet 

30 reneszánsz   

31 Petrarca   

32 10 nap / tíz nap   

38 3 / három   

39 Sokan a Barokk Esküvő megnézése végett mennek 
Győrbe.  

elfogadható: Sokan a Barokk 
Esküvő végett mennek Győrbe.  

40 
a város, a család, a barátok, öltözik / 

öltözik, a város, a család, a barátok   
elfogadható: névelők és vesszők 

nélkül is 

46 Nobel-díj / Nobel-díjat 

elfogadható: irodalmi Nobel-díj / 
Nóbel-díj  

nem fogadható el: Irodalmi Nobel-
díj  

47 József Attila  elfogadható: József A. 

48 hipnotizőr / hipnotizőrnek  nem fogadható el: bűvész  

54 Ezeregyéjszaka meséi  elfogadható: Az ezeregyéjszaka 
meséi  

55 dzsentri  
elfogadható: lecsúszott nemesség 

/ elszegényedett nemesség  

56 hasonmása  elfogadható: képmása /alakmása  

62 főnévi igenév  nem fogadható el: igenév  

63 Zala megye   

64 kétezer-tíz   

 
 
Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent. 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

maďarský jazyk a literatúra 
 

číslo 
úlohy 

test 9546 megjegyzések 

06 reneszánsz   

07 10 nap / tíz nap  

08 Petrarca   

14 3 / három   

15 
a város, a család, a barátok, öltözik / 
öltözik, a város, a család, a barátok  

elfogadható: névelők és vesszők 
nélkül is 

16 Sokan a Barokk Esküvő megnézése végett mennek 
Győrbe.  

elfogadható: Sokan a Barokk 
Esküvő végett mennek Győrbe.  

22 Ezeregyéjszaka meséi  
elfogadható: Az ezeregyéjszaka 

meséi  

23 hasonmása  elfogadható: képmása / alakmása  

24 dzsentri  elfogadható: lecsúszott nemesség 
/ elszegényedett nemesség  

30 József Attila  elfogadható: József A.  

31 hipnotizőr / hipnotizőrnek  nem fogadható el: bűvész  

32 Nobel-díj / Nobel-díjat 
elfogadható: irodalmi Nobel-díj  

nem fogadható el: Irodalmi Nobel-
díj 

38 ún.   nem fogadható el: ún / ú.n.  

39 birtokos jelzős alárendelő szószerkezet  
elfogadható: birtokos jelzős 

alárendelő / jelzős alárendelő 
szószerkezet  

40 legnagyobb méretű   

46 szentimentalizmus   

47 kies   

48 Diétai Magyar Múzsa   

54 költői hitvallás   

55 A XIX. század költői  elfogadható: A 19. század költői  

56 (legyek) fa / (legyek) kőszirt  elfogadható: fa / kőszirt  

62 kétezer-tíz   

63 főnévi igenév   

64 Zala megye    

 
 
Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent. 
 


