
Maturita 2014 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Práca s kľúčom správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou  
nemecký jazyk 

 
 

 Žiaci s vývinovými poruchami učenia – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba 
obsahová stránka odpovede. Napr. ak žiak v nemeckom jazyku namiesto mein napísal 
main, je odpoveď uznaná ako správna; ak však namiesto mein uviedol meins alebo 
maine, odpoveď nemôže byť uznaná ako správna (chyba by bola morfologická, nie 
pravopisná).  

 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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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
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číslo 
úlohy 

úroveň B2 

test 1527/1647/1824/1746 poznámky 

14 Vergangenheit  

15 
Aufgaben/Aufträgen/Pflichten/ 

Verpflichtungen 

 

16 einschlafen/einnicken/einschlummern  

17 bestraft/eingesperrt  

18 Kälte  

19 geschätzt/angesehen/geachtet  

20 Ausblick/Blick  

41 Gründung  

42 nichts  

43 kamen  

44 Veranstaltung  

45 kommerziellen  

46 dass  

47 Erfahrungen  

48 stattfindet  

49 interessiert  

50 echtes  

51 Museum  

52 beeinflusst  

53 Wurzeln  

54 Name  

55 auch  

56 schön  

57 lernten  

58 entwerfen  

59 berühmte/bekannte  

60 als  

74 
findet statt/wird organisiert/                     

kommt zustande 

 

75 begleitet/unterstützt/gefördert  

76 
ausländische/fremde/andere/ 

fremdländische 

 

77 Rolle/Aufgabe/Arbeit/Funktion  

78 ersten  

79 Bild  

80 arbeiten/auftreten/werben/wirken  

 


