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 Žiaci s vývinovými poruchami učenia – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba 
obsahová stránka odpovede. Napr. ak žiak v anglickom jazyku namiesto odpovede has 
napísal haz alebo hes, je odpoveď uznaná ako správna; ak však žiak namiesto has uviedol 
had, odpoveď nemôže byť uznaná ako správna.  

 Počúvanie s porozumením. V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné aj u intaktných 
žiakov, hodnotí sa iba obsahová stránka odpovede. V anglickom jazyku treba obyčajne 
k úlohám 14 – 20 doplniť čísla od 1 – 6 a znak krížika () alebo písmeno X. Tu treba 
postupovať nasledovne:  
a) V políčku odpoveďového hárka, kde sa má nachádzať X alebo , sa uznáva malé x, 

veľké X, znak krížika (), dokonca aj znak mínus alebo pomlčka (–) , nie je však možné 
považovať za správnu odpoveď vynechaný priestor v odpoveďovom hárku.  

b) Čísla, ktoré sa majú dopisovať, sa uznávajú za správnu odpoveď aj v tom prípade, keď 
sú vypísané slovne (napr. namiesto 6  je napísané six). Za správne sa tiež uznáva, ak 
žiak k číslu omylom dopísal aj sprievodný text, ale číslo je zapísané správne – v súlade 
s kľúčom (napr. namiesto 6  tip nr. 6  alebo tip number six a pod.). Za nesprávne sa 
považuje to, keď žiak vypíše celé vety, ktoré sa nachádzali v teste. 

 Znak lomka (/) znamená viac možností správnej odpovede. V takomto prípade stačí, ak žiak 
uviedol iba jednu z odpovedí uvedených v kľúči.  
a) Ak žiak uviedol viacero alternatív správnej odpovede a všetky z nich sa nachádzajú 

v kľúči, jeho odpoveď je uznaná za správnu.  
b) Ak žiak uviedol viacero alternatív odpovede, ale odpoveď obsahuje aj takú možnosť, 

ktorá nie je uvedená v kľúči, jeho odpoveď je uznaná za nesprávnu (napriek tomu, že je 
vypísaná aj správna odpoveď).   

 Čiarka (,) znamená nutnosť uvedenia všetkých slov obsiahnutých v kľúči – za správnu je 
uznaná len taká odpoveď, ktorá obsahuje všetky slová uvedené v kľúči, nielen niektoré 
z nich. 
a) Žiakovi sa za správnu odpoveď uznávajú všetky alternatívy usporiadania slov 

v odpovedi. Ak by toto pravidlo neplatilo, hodnotiteľ by bol upozornený na dôležitosť 
stanoveného poradia slov priamo v kľúči. 

b) Žiakovi sa za správnu odpoveď uznáva aj to, ak slová neoddelí čiarkou, ale ich oddelí 
len priestorovo, znamienkom plus, alebo dokonca odpíše spojku z textu východiskovej 
úlohy (napr. žiak nenapíše sugar, apple ale  sugar + apple alebo  sugar and apple). 

c) Ak žiak uviedol vo svojej odpovedi viac slov, ako je uvedené v kľúči (okrem napr. 
spomínaných omylom prepísaných spojok), je jeho odpoveď posúdená ako nesprávna. 

 Viacslovná odpoveď (nie je oddelená lomkou ani čiarkou) znamená nutnosť uvedenia presne 
tých slov a v takom poradí, ako je uvedené v kľúči.  

 Viacslovná odpoveď ako jedna z alternatív (viacslovné odpovede sú medzi sebou oddelené 
lomkou). Za správnu môže byť uznaná ktorákoľvek z alternatív viacslovnej odpovede, ktorá 
obsahuje všetky slová v takom poradí, ako je uvedené v kľúči medzi lomkami. 

 Rozlišovanie veľkých a malých písmen. Kľúč k niektorým testom z cudzích jazykov môže 
v poznámke uvádzať okolnosti uznania a neuznania veľkého a/alebo malého písmena. Ak sa 
tam takáto poznámka nenachádza, za správnu môže byť uznaná len odpoveď v takom tvare, 
v akom je uvedená v kľúči správnych odpovedí. V prípade, že intaktní žiaci napíšu všetky 
odpovede len veľkými tlačenými písmenami, sú tieto ich odpovede v súlade so všeobecnými 
pokynmi považované za nesprávne.  

 Najčastejšie nesprávne odpovede. Kľúč k niektorým testom z cudzích jazykov môže 
obsahovať aj najtypickejšie príklady nesprávnych odpovedí. Takáto informácia sa v kľúči 
nachádza s poznámkou „neuznať“.    
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou                                
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číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 4317/4233 poznámky 

14 3  

15 5  

16 6   

17 X   

18 2   

19 4  

20 1  

31 been  

32 but/while neuznať: and  

33 so  

34 it neuznať: that, this, pain, them 

35 not/never/hardly  

36 are neuznať: were 

37 most  

38 itself  

39 of  

40 have  

54 
western diseases/western disease/ 
Western diseases/Western disease 

 

55 kingdom  

56 
Hawaiian Kingdom/                          
Hawaiian kingdom 

neuznať: hawaiian kingdom/hawaiian 
Kingdom 

57 stars  

58 James Dole 
uznať: len v tom prípade, ak sú obe slová 
napísané veľkými začiatočnými písmenami 

59 Pearl Harbor/Pearl Harbour 
uznať: len v tom prípade, ak sú obe slová 
napísané veľkými začiatočnými písmenami 

60 
sugarcane, pineapples/             
sugarcane, pineapple 
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číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 4716/4434 poznámky 

14 1  

15 3  

16 5  

17 6   

18 X   

19 2   

20 4  

31 been  

32 but/while neuznať: and  

33 so  

34 it neuznať: that, this, pain, them 

35 not/never/hardly  

36 are neuznať: were 

37 most  

38 itself  

39 of  

40 have  

54 kingdom  

55 western diseases/western disease/ 
Western diseases/Western disease 

 

56 
James Dole 

uznať: len v tom prípade, ak sú obe slová 
napísané veľkými začiatočnými písmenami 

57 Hawaiian Kingdom/                          
Hawaiian kingdom 

neuznať: hawaiian kingdom/hawaiian 
Kingdom 

58 stars  

59 sugarcane, pineapples/                 
sugarcane, pineapple 

 

60 
Pearl Harbor/Pearl Harbour 

uznať: len v tom prípade, ak sú obe slová 
napísané veľkými začiatočnými písmenami 

 


