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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. 

 Pri hodnotení odpovedí žiakov so zdravotným znevýhodnením (SP – sluchové 
postihnutie, VPU – vývinové poruchy učenia) je pri položkách 24 a 40 (test zo SJL 6387) 
správna odpoveď uvedená v poznámke. 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
slovenský jazyk a literatúra 

 

číslo 
úlohy 

test 6387 poznámky 

06 román/sociálny román/politický pamflet  

07 mladá zmena/naša mladá zmena   

08 
nech žije/Nech žije/kričia: nech 

žije/Kričia: nech žije 
Uznať aj vetu napísanú v úvodzovkách. 

14 
Komenského (ulica)/na Komenského 

(ulicu) 24 
 

15 v Košiciach/Košice  

16 Huna  

22 pauza/o pauze/prestávka/o prestávke Uznať aj prívlastky pred týmito pojmami. 

23 rétorika  

24 laici/Laici 
Neuznať slovo s pravopisnou alebo 
gramatickou chybou. VPU: Uznať aj 

slovo s pravopisnou chybou, napr. lajci. 

30 mohli/chcieť Uznať aj môcť. 

31 číslovka/číslovkou/číslovky  

32 Tak, že, za/tak, že, za Musia byť uvedené všetky tri slová. 

38 Samo Chalupka Uznať aj nesprávny tvar Chalúpka. 

39 Anton Bernolák  

40 Bratové/bratové SP: Správna odpoveď je víťazoslávny 

46 úmrtiach/tlmočení/úmrtie/tlmočenie  

47 
slovanská/do slovanskej/ 

južnoslovanská/do južnoslovanskej  
Neuznať juhoslovanská. 

48 publicistický/žurnalistický  

54 tys’  

55 ako, ako/a, a Stačí uviesť opakovaný výraz len raz. 

56 desať/10  

62 predmetová   

63 Kettlovci Neuznať Kettloví. 

64 hniezdo 
Neuznať podvodníci. 

Uznať aj to celé hniezdo/celé hniezdo. 

 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
slovenský jazyk a literatúra 

 

číslo 
úlohy 

test 6486 poznámky 

06 ako, ako/a, a Stačí uviesť opakovaný výraz len raz. 

07 desať/10  

08 tys’  

14 Bratové/bratové  

15 Samo Chalupka Uznať aj nesprávny tvar Chalúpka. 

16 Anton Bernolák  

22 publicistický/žurnalistický  

23 úmrtiach/tlmočení/úmrtie/tlmočenie  

24 
slovanská/do 

slovanskej/južnoslovanská/do 
južnoslovanskej  

Neuznať juhoslovanská. 

30 mladá zmena/naša mladá zmena  

31 
nech žije/Nech žije/kričia: nech 

žije/Kričia: nech žije 
Uznať aj vetu napísanú v úvodzovkách. 

32 román/sociálny román/politický pamflet  

38 Kettlovci Neuznať Kettloví. 

39 hniezdo 
Neuznať podvodníci. 

Uznať aj to celé hniezdo/celé hniezdo. 

40 predmetová   

46 v Košiciach/Košice  

47 Huna  

48 
Komenského (ulica)/na Komenského 

(ulicu) 24 
 

54 číslovka/číslovkou/číslovky  

55 Tak, že, za/tak, že, za Musia byť uvedené všetky tri slová. 

56 mohli/chcieť Uznať aj môcť. 

62 laici/Laici 
Neuznať slovo s pravopisnou alebo 

gramatickou chybou.  

63 pauza/o pauze/prestávka/o prestávke Uznať aj prívlastky pred týmito pojmami. 

64 rétorika  

 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 


