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 Žiaci s vývinovými poruchami učenia – pravopisné chyby sú prípustné, hodnotí sa iba 
obsahová stránka odpovede).  

 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).   

 Čiarka (,) znamená nutnosť uvedenia všetkých slov obsiahnutých v kľúči – za správnu je 
uznaná len taká odpoveď, ktorá obsahuje všetky slová uvedené v kľúči, nielen niektoré 
z nich. 
a) Žiakovi sa za správnu odpoveď uznávajú všetky alternatívy usporiadania slov 

v odpovedi. Ak by toto pravidlo neplatilo, hodnotiteľ by bol upozornený na dôležitosť 
stanoveného poradia slov priamo v kľúči. 

b) Žiakovi sa za správnu odpoveď uznáva aj to, ak slová neoddelí čiarkou, ale ich oddelí 
len priestorovo, znamienkom plus, alebo dokonca odpíše spojku z textu východiskovej 
úlohy. 

c) Ak žiak uviedol vo svojej odpovedi viac slov, ako je uvedené v kľúči (okrem napr. 
spomínaných omylom prepísaných spojok), je jeho odpoveď posúdená ako nesprávna. 

 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 B2 

test 7323/7524 poznámky 

14 inteso/pensato  

15 rimpiazzate/sostituite  

16 siano  

17 lettori  

18 favorire/preferire/facilitare  

19 continuerà/continua  

20 unanimi/d´accordo  

41 meglio  

42 in  

43 un  

44 dello  

45 al  

46 viene  

47 hanno  

48 finiva  

49 senza  

50 possa  

51 amava  

52 sapeva  

53 sarebbe stato  

54 passando  

55 attraversare  

56 ammiriamo/abbiamo ammirato  

57 fanno/hanno fatto  

58 è  

59 presero  

60 era  

74 diminuite/ridotte/calate  

75 garanzia/sicurezza  

76 raddoppiato/aumentato  

77 disoccupati  

78 guadagna  

79 trova/troverà  

80 filosofia  

 


