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

 

Číslo 
úlohy 

Test 20 1414 Test 20 9101 

01 A D 

02 B C 

03 C B 

04 A D 

05 C B 

06 A D 

07 C B 

08 A D 

17 A A 

18 A A 

19 A A 

20 B B 

21 B B 

22 A A 

23 B B 

24 C C 

25 D C 

26 D A 

27 A B 

28 C D 

29 B C 

33 C D 

34 A B 

35 B C 

36 C B 

37 D D 

41 A B 

42 C C 

43 D D 

44 C A 

45 D A 

49 B C 

50 C B 

51 A A 

52 A D 

53 C B 

  



Maturita 2022 riadny termín 

 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

57 C A 

58 B A 

59 B D 

60 A B 

61 D B 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou – slovenský jazyk 
a slovenská literatúra 

 

Číslo 
úlohy 

Test 20 1414 Poznámky 

09 Elene/Elenke/jej 
Uznať len správny tvar. 
Uznať aj s priezviskom.  

Uznať aj s veľkými písmenami. 

10 široký/mäsitý/tučný 
Uznať len správny tvar.  

Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

11 noštek/nosík/nosíček 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj iné expresívne 

synonymum. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

12 šestnásť/16/XVI 

Uznať len správny tvar.  
Uznať len jednoslovnú odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

13 blondína/blondínka/plavovláska 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

14 vrkoča/vrkôčika 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď, napr. nárečové slovo 
cop/copík. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

15 retiazku/reťaz/retiazočku 
Uznať len správny tvar.  

Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

16 mladú/malú/sopľavú/nezrelú/nedospelú/mladučkú 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

30 
Kde nič nie je, tam ani čert neberie./ 
Kde nič nie je, tam ani smrť neberie./ 
Kde nieto, tam ani smrť nič neberie. 

Uznať aj inú vecne správnu 
formuláciu frazeologizmu. 

31 akoby/Akoby Uznať aj s veľkými písmenami. 

32 sloveso/Sloveso 

Uznať aj pomenovanie 
slovesného tvaru, napr. prítomný 

čas slovesa. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 
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38 dialóg/Dialóg 
Uznať aj s pravopisnou chybou. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

39 zvolacia/Zvolacia 

Uznať aj v spojení s výrazom 
veta.  

Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

40 3/tri/Tri/III 
Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

46 
je rada ťažká/Je rada ťažká./rada je ťažká/ 

Rada je ťažká. 
Uznať aj v inom slovoslede. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

47 záver/Záver Uznať aj s veľkými písmenami. 

48 režisér/Režisér Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

54 skladaním/Skladaním/skladanie/Skladanie 
Uznať aj zložením/zloženie. 

Uznať aj s pravopisnou chybou.   
Uznať aj s veľkými písmenami. 

55 veľkonočné sviatky 
Uznať len v tomto tvare. 

Neuznať s veľkými písmenami. 

56 pomlčka/Pomlčka Uznať aj v pluráli.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

62 
Pavol Országh Hviezdoslav/Hviezdoslav/P. O. 

Hviezdoslav/Országh Hviezdoslav 
Uznať len správny tvar mena. 

Uznať aj so spojovníkom. 

63 nedokonavý/Nedokonavý 

Uznať aj s podstatným menom 
vid. 

Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

64 nezhodný/Nezhodný 
Uznať aj so slovom prívlastok.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

 

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 20 9101 Poznámky 

09 Elene/Elenke/jej 
Uznať len správny tvar. 
Uznať aj s priezviskom.  

Uznať aj s veľkými písmenami. 

10 široký/mäsitý/tučný 
Uznať len správny tvar.  

Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

11 noštek/nosík/nosíček 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj iné expresívne 

synonymum. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

12 šestnásť/16/XVI 

Uznať len správny tvar.  
Uznať len jednoslovnú odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

13 blondína/blondínka/plavovláska 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

14 vrkoča/vrkôčika 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď, napr. nárečové slovo 
cop/copík. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

15 retiazku/reťaz/retiazočku 
Uznať len správny tvar.  

Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

16 mladú/malú/sopľavú/nezrelú/nedospelú/mladučkú 

Uznať len správny tvar.  
Uznať aj inú vecne správnu 

odpoveď. 
Uznať aj s pravopisnou chybou.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

30 nedokonavý/Nedokonavý 

Uznať aj s podstatným menom 
vid. 

Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

31 nezhodný/Nezhodný 
Uznať aj so slovom prívlastok.  
Uznať aj s veľkými písmenami. 

32 
Pavol Országh Hviezdoslav/Hviezdoslav/P. O. 

Hviezdoslav/Országh Hviezdoslav 
Uznať len správny tvar mena. 

Uznať aj so spojovníkom. 

38 pomlčka/Pomlčka 
Uznať aj v pluráli.  

Uznať aj s veľkými písmenami. 

39 skladaním/Skladaním/skladanie/Skladanie 
Uznať aj zložením/zloženie. 

Uznať aj s pravopisnou chybou.   
Uznať aj s veľkými písmenami. 

40 veľkonočné sviatky 
Uznať len v tomto tvare. 

Neuznať s veľkými písmenami. 
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46 akoby/Akoby Uznať aj s veľkými písmenami. 

47 sloveso/Sloveso 

Uznať aj pomenovanie 
slovesného tvaru, napr. prítomný 

čas slovesa. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

48 
Kde nič nie je, tam ani čert neberie./ 
Kde nič nie je, tam ani smrť neberie./ 
Kde nieto, tam ani smrť nič neberie. 

Uznať aj inú vecne správnu 
formuláciu frazeologizmu. 

54 zvolacia/Zvolacia 

Uznať aj v spojení s výrazom 
veta.  

Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

55 3/tri/Tri/III 
Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

56 dialóg/Dialóg 
Uznať aj s pravopisnou chybou. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

62 záver/Záver Uznať aj s veľkými písmenami. 

63 záver/Záver 
Uznať aj s pravopisnou chybou. 
Uznať aj s veľkými písmenami. 

64 
je rada ťažká/Je rada ťažká./rada je ťažká/Rada 

je ťažká. 
Uznať aj v inom slovoslede. 

Uznať aj s veľkými písmenami. 

 

Poznámka: Lomka / znamená alternatívnu správnu odpoveď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


