Maturita 2014 riadny termín
Práca s kľúčom správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou


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, ale uznať sa má aj základný tvar slova
alebo iné slovo obsahovo korešpondujúce so správnou odpoveďou, synonymum).
Akceptujte aj slová v inom tvare alebo aj s pravopisnými či gramatickými chybami.
Pri cudzích slovách uznať aj fonetický prepis.



Pri úlohách, v ktorých má žiak priamo z textu vypísať slovo, uznajte len pravopisne
správny tvar.



Žiak môže v odpovedi uviesť aj tvar, ktorý vyplýva z textu, prípadne iný rod, pád,
odpoveď je stále z vecného/obsahového hľadiska správna.



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...“



VPU (vývinové poruchy učenia) – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba
obsahová stránka odpovede.
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Maturita 2014 riadny termín
Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou
maďarský jazyk a literatúra
číslo
úlohy

test 3246

06

Lesz még egyszer ünnep a világon

07

Guttenberg-albumba/
A Gutemberg-albumba

08

Csongor és Tünde

14

Balzackal

15

Emberi színjáték

16

realizmus

22

szerves, alárendelő, birtokos jelzős

elfogadható: birtokos jelzős alárendelő/
birtokos jelzős

23

hagyomány elve

elfogadható: hagyományos írásmód

24

levéltár

30

egérfogó-jelenet

31

konfliktus

32

Globe Színház

elfogadható: Glób Színház
Megjegyzés: nem a Globe helyesírása a
lényeg

38

nem volt – információ/
nem volt információ

elfogadható: nem volt, információ

39

azonos alakú szó/
homonima

40

evolúció/evolúciójuk

46

groteszk

47

naturalizmus

48

novella

54

a költészet napja/költészeté

elfogadható: a költészet ünnepe

55

alliteráció és páros rím/
betűrím és páros rím

elfogadható: sor eleji rím és páros rím

56

Születésnapomra

62

1901-től 1913-ig

63

években/népességében/
korában/USA-ba

64

birtokos személyjel

poznámky

Megjegyzés: nem Gutenberg nevének
helyesírásán, hanem a kötőjelen van
a hangsúly.

elfogadható: egérfogó

Megjegyzés: nem helyesírási kérdés,
tehát elfogadható helytelenül is leírva
a toldalék neve: ly/j/lly

Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent.
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Maturita 2014 riadny termín
Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou
maďarský jazyk a literatúra
číslo
úlohy

test 3744

poznámky

06

alliteráció és páros rím/
betűrím és páros rím

elfogadható: sor eleji rím és páros rím

07

a költészet napja/költészeté

elfogadható: a költészet ünnepe

08

Születésnapomra

14

naturalizmus

15

groteszk

16

novella

22

evolúció/evolúciójuk

23

nem volt – információ/
nem volt információ

24

azonos alakú szó/homonima

30

realizmus

31

Emberi színjáték

32

Balzackal

38

Guttenberg-albumba/
A Gutemberg-albumba

39

Csongor és Tünde

40

Lesz még egyszer ünnep a világon

46

levéltár

47

szerves, alárendelő, birtokos jelzős

elfogadható: birtokos jelzős alárendelő/
birtokos jelzős

48

hagyomány elve

elfogadható: hagyományos írásmód

54

konfliktus

elfogadható: nem volt, információ

Megjegyzés: nem Gutenberg nevének
helyesírásán, hanem a kötőjelen van
a hangsúly.

55

Globe Színház

elfogadható: Glób Színház
Megjegyzés: nem a Globe helyesírása a
lényeg

56

egérfogó-jelenet

elfogadható: egérfogó

62

birtokos személyjel

Megjegyzés: nem helyesírási kérdés,
tehát elfogadható helytelenül is leírva
a toldalék neve: ly/j/lly

63

években/népességében/
korában / USA-ba

64

1901-től 1913-ig

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