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Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS 
slovenský jazyk a slovenská literatúra 

číslo úlohy test 1356 poznámka 

06 
ústnym podaním/ústnym 

tradovaním/ústne/ústnou tradíciou/ústnou 
formou 

 

07 každá miestnosť  

08 oznamovacia  

14 spojovník  

15 plť  

16 chvost  

22 jednoaktovka  

23 vedz!/vedzme!/vedzte!/vedz/vedzme/vedzte  

24 frazeologický/Frazeologický  

30 sever/severnú  

31 Vladimír/Vladislav  

32 veta/uvádzacia veta  

38 v prvom/prvý odsek/v 1./1.  

39 mesto  

40 nevlastným  Uznať len pravopisne správny tvar s ý. 

46 nuda/otrava/dlhá chvíľa/otupnosť/otupa  

47 správa  

48 dva/jeden zhodný, jeden nezhodný/zhodný, 
nezhodný 

 

54 dvadsiaty prvý  

55 org. Uznať len s malým písmenom a bodkou. 

56 UNESCO vyškrtlo  

62 snoubording  

63 je to cudzie slovo/cudzie slovo/slovo 
cudzieho pôvodu/nie je to domáce slovo 

 

64 
predložka/neplnovýznamový slovný druh/ 
neohybný slovný druh/neplnovýznamový 

neohybný slovný druh 
 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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číslo úlohy test 1257 poznámka 

06 veta/uvádzacia veta  

07 sever/severnú  

08 Vladimír/Vladislav  

14 nevlastným  Uznať len pravopisne správny tvar s ý. 

15 v prvom/prvý odsek/v 1./1.  

16 mesto  

22 dva/jeden zhodný, jeden nezhodný/zhodný, 
nezhodný 

 

23 nuda/otrava/dlhá chvíľa/otupnosť/otupa  

24 správa  

30 UNESCO vyškrtlo  

31 dvadsiaty prvý Uznať len pravopisne správne s y, ý. 

32 org. Uznať len s malým písmenom a  bodkou. 

38 
predložka/neplnovýznamový slovný druh/ 
neohybný slovný druh/neplnovýznamový 

neohybný slovný druh 
 

39 snoubording  

40 je to cudzie slovo/cudzie slovo/slovo 
cudzieho pôvodu/nie je to domáce slovo 

 

46 frazeologický/Frazeologický  

47 jednoaktovka  

48 vedz!/vedzme!/vedzte!/vedz/vedzme/vedzte  

54 chvost  

55 spojovník  

56 plť  

62 oznamovacia  

63 
ústnym podaním/ústnym 

tradovaním/ústne/ústnou tradíciou/ústnou 
formou 

 

64 každá miestnosť  

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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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 akceptujte 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“. 

 

 

 

 

 


