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 Žiaci s vývinovými poruchami učenia – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba 
obsahová stránka odpovede. Napr. ak žiak vo francúzskom jazyku namiesto odpovede 
résistance napísal résistence, je odpoveď uznaná ako správna; ak však žiak namiesto 
résistance uviedol résistances, odpoveď nemôže byť uznaná ako správna (chyba by 
bola gramatická, nie pravopisná). Rovnako nie je možné zamieňať homofónny, napr. 
vers za ver, verre, vert, atď. 

 Počúvanie s porozumením. V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné aj u intaktných 
žiakov, hodnotí sa iba obsahová stránka odpovede.  

 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).   

 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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číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 5313/5814 poznámky 

14 bouteilles  

15 
goûter/savourer/déguster/apprécier/ 

consommer/manger/prendre 
 

16 entier  

17 
gastronomie/restauration/profession/ 

cuisine 
 

18 
luxe/prestige/renom/renommée/                   

qualité 
 

19 
créer/faire/élaborer/établir/concevoir/ 

composer 
 

20 
clients/hôtes/consommateurs/personnes/ 

gastronomes/gens 
 

31 semblait  

32 mette  

33 a pris/avait pris  

34 pourrait/pouvait  

35 faut/faudra/faudrait/va falloir  

36 s’est fâché  

37 est intervenue  

38 prenne  

39 s’est mise  

40 a rendu  

54 plaisir/bonheur/moment/temps  

55 lectrices  

56 retraite  

57 dépenser/débourser/payer  

58 
conseils/recommandations/avis/opinions/ 

avertissements 
 

59 
écrivain/écrivaine/auteur/auteure/                

autrice 
 

60 
endroit/lieu/coin/cadre/décor/milieu/ 

environnement/recoin 
 

 


