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

číslo 
úlohy 

test 5286 test 5487 

01 D C 

02 B C 

03 C B 

04 B B 

05 D D 

09 C B 

10 A D 

11 B A 

12 D B 

13 C C 

17 D D 

18 C B 

19 A A 

20 C C 

21 B C 

25 B D 

26 D B 

27 C A 

28 A D 

29 D C 

33 A A 

34 B C 

35 A C 

36 D D 

37 B C 

41 B C 

42 C C 

43 A D 

44 C D 

45 D B 

49 B A 

50 A C 

51 A B 

52 D A 

53 C D 

57 C A 

58 B A 

59 D B 

60 A B 

61 C D 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

slovenský jazyk a literatúra 

 
Pozor: V teste 5286 je pri položkách č. 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 40, 46, 47, 54 v poznámke 
zvláštne upozornenie pre hodnotenie odpovedí žiakov s vývinovými poruchami učenia 
(VPU). Pri položke č. 30 je v poznámke upozornenie pre hodnotenie odpovedí žiakov so 
sluchovým postihnutím (SP). 
 

číslo 
úlohy 

test 5286 poznámky 

06 

autorské poznámky/autorská poznámka/ 
scénické poznámky/scénická poznámka/ 

charakterové poznámky/charakterová 
poznámka/didaskálie 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 

07 chýr 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

Uznať aj vychýriť. 
VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 

chybami. 

08 vylučovacie (súvetie) 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

14 očú 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

15 hôr 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

16 byť 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

Neuznať iné tvary slova. 
VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 

chybami. 

22 (do) gatí/(v) gatiach/gate 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

23 Deti/deti 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

24 osemmesačnú/osemmesačná, teplomer 

Musia byť uvedené obidve slová              
v ľubovoľnom poradí. 

Slová musia byť napísané pravopisne 
správne. 

Neuznať: štvornožky 
VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 

chybami. 

30 
klesavá/uspokojivá končiaca 

(melódia)/kadencia 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 

SP: Správna odpoveď je publicistický/do 
publicistického. 
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31 informačný (slohový postup) 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

32 so 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

38 naturizmus/do naturizmu 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami.  
Neuznať: naturalizmus/lyrizovaná próza 

39 lyrika, epika/lyriku, epiku 

Musia byť uvedené obidve slová              
v ľubovoľnom poradí. 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 
Neuznať: poézia, próza/poéziu, prózu 

40 Snové/snové 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

46 
pohľadom imaginácie/jazykom 

podvedomia 

Uznať aj s vypísanými prívlastkami. 
Slová musia byť napísané pravopisne 

správne. 
Neuznať: tlkot srdca/klepot remingtonky 
VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 

chybami. 

47 4/štyri 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 
VPU: Správna odpoveď je Aj/aj, Aj/aj. 
Stačí uviesť opakovaný výraz len raz. 

48 voľný/neviazaný/nemetrický 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

54 Tóth/Tótha 

Uznať aj Gabriel Tóth/Gabriela Tótha. 
Uznať aj s krátkym o. 

Neuznať slovo napísané s malým 
začiatočným písmenom. 

VPU: Uznať aj odpoveď s pravopisnými 
chybami. 

55 dievča 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

56 mu 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

62 podstatné meno/substantívum 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

63 Ofélia/Oféliu 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

64 režisér/režisérka 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
slovenský jazyk a literatúra 

 

číslo 
úlohy 

test 5487 poznámky 

06 informačný (slohový postup) 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

07 so 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

08 
klesavá/uspokojivá končiaca 

(melódia)/kadencia 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 

14 dievča 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

15 mu 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

16 Tóth/Tótha 

Uznať aj Gabriel Tóth/Gabriela Tótha. 

Uznať aj s krátkym o. 

Neuznať slovo napísané s malým 
začiatočným písmenom. 

22 Snové/snové 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

23 naturizmus/do naturizmu 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami.  

Neuznať: naturalizmus/lyrizovaná próza 

24 lyrika, epika/lyriku, epiku 

Musia byť uvedené obidve slová              
v ľubovoľnom poradí. 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 

Neuznať: poézia, próza/poéziu, prózu 

30 hôr 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

31 byť 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

Neuznať iné tvary slova. 

32 očú 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 
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38 vylučovacie (súvetie) 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

39 

autorské poznámky/autorská poznámka/ 
scénické poznámky/scénická poznámka 
charakterové poznámky/charakterová 

poznámka/didaskálie 

Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 
uznať aj odpoveď s pravopisnými či 

gramatickými chybami. 

40 chýr 

Slovo musí byť napísané pravopisne 
správne. 

Uznať aj vychýriť. 

46 Ofélia/Oféliu 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

47 podstatné meno/substantívum 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

48 režisér/režisérka 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

54 Deti/deti 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

55 osemmesačnú/osemmesačná, teplomer 

Musia byť uvedené obidve slová              
v ľubovoľnom poradí. 

Slová musia byť napísané pravopisne 
správne. 

Neuznať: štvornožky 

56 (do) gatí/(v) gatiach/gate 
Slovo musí byť napísané pravopisne 

správne. 

62 4/štyri 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

63 voľný/neviazaný/nemetrický 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede, 

uznať aj odpoveď s pravopisnými či 
gramatickými chybami. 

64 
pohľadom imaginácie/jazykom 

podvedomia 

Uznať aj s vypísanými prívlastkami.  

Slová musia byť napísané pravopisne 
správne. 

Neuznať: tlkot srdca/klepot remingtonky 

 


