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© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s výberom odpovede 
slovenský jazyk a slovenská literatúra 

číslo 
úlohy 

test 6753 test 6954 

01 C A 

02 B A 

03 A B 

04 A C 

05 D B 

09 A D  

10 A B 

11 A D 

12 B D 

13 A B 

17 D A 

18 B B 

19 A D 

20 A B 

21 A C 

25 A D 

26 B B 

27 A A 

28 B A 

29 C C 

33 B D 

34 D B 

35 D  D 

36 D C 

37 B A 

41 D B 

42 A D 

43 C A 

44 B A 

45 B A 

49 B A 

50 A A 

51 C A 

52 D A 

53 A B 

57 D B 

58 B A 

59 D D 

60 A C 

61 C A 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
slovenský jazyk a slovenská literatúra 

 

číslo 
úlohy 

test 6753 poznámky 

06 pranostika  

07 od sedliaka/sedliaka uznať aj sedliak 

08 pohvizdoval/pohvízdal  

14 Bol by sa ho opýtal./bol by sa ho opýtal 
uznať aj číselne vyjadrené poradie slov 

VPU: 7/sedem 

15 mi  

16 
psychologická dráma/dráma/činohra/ 

divadelná hra 
 

22 zabudli  

23 Divadelná/divadelná uznať aj herecká 

24 štyri uznať len pravopisne správny tvar 

30 nie  

31 pomnožné/pomnožné podstatné meno  

32 Morave/Morava/vo  

38 
spisovný jazyk/spisovný/spisovná 

slovenčina/spisovná 
 

39 d/spoluhláska d uznať aj ot 

40 nie  

46 
v prvej osobe sg./v prvej osobe 

jednotného čísla/v prvej 
uznať aj číselné vyjadrenie 

47 
ale tým som si hlavu nelámal/ale tým 
som si hlavu nelámal ani najmenej/ 

nelámal som si tým hlavu 
 

48 ani  

54 
Slovenská literárna moderna/slovenská 

literárna moderna/literárna 
moderna/moderna/Kraskova škola 

 

55 on/ono  

56 dedinka/matička  

62 zápis/zápisnica/protokol 
uznať aj zápis z výsluchu/zápis z jeho 

výsluchu; neuznať obžalobu 

63 Vladimír Mináč/Mináč  

64 priama reč 
uznať aj doslovné zachytenie reči iného/ 

citát/citácia/citovanie reči iného 

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

 

číslo 
úlohy 

test 6954 poznámky 

06 Morave/Morava/vo  

07 nie  

08 pomnožné/pomnožné podstatné meno  

14 nie  

15 
spisovný jazyk/spisovný/spisovná 

slovenčina/spisovná 
 

16 d/spoluhláska d uznať aj ot 

22 ani  

23 
v prvej osobe sg./v prvej osobe 

jednotného čísla/v prvej  
uznať aj číselné vyjadrenie 

24 
ale tým som si hlavu nelámal/ale tým 
som si hlavu nelámal ani najmenej/ 

nelámal som si tým hlavu 

 

30 dedinka/matička  

31 
Slovenská literárna moderna/slovenská 

literárna moderna/literárna 
moderna/moderna/Kraskova škola 

 

32 on/ono  

38 priama reč 
uznať aj doslovné zachytenie reči iného/ 

citát/citácia/citovanie reči iného 

39 zápis/zápisnica/protokol 
uznať aj zápis z výsluchu/ zápis z jeho 

výsluchu; neuznať obžalobu 

40 Vladimír Mináč/Mináč  

46 štyri uznať len pravopisne správny tvar 

47 zabudli  

48 Divadelná/divadelná uznať aj herecká 

54 
psychologická 

dráma/dráma/činohra/divadelná hra 
 

55 Bol by sa ho opýtal./bol by sa ho opýtal uznať aj číselne vyjadrené poradie slov 

56 mi  

62 pohvizdoval/pohvízdal  

63 pranostika  

64 od sedliaka/sedliaka uznať aj sedliak 

 
 
Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 
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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 s VPU je pri položke 14 (test zo SJSL 6753) správna 
odpoveď uvedená v poznámke. 

 

 


