
Maturita 2015 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou                                
anglický jazyk 

 

číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 8217/8133 poznámky 

14 3 
V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné, 

pokiaľ nenarúšajú porozumenie. 

V odpovediach uznajte číslo napísané číslicou 
i slovom alebo taký prípad, keď je k číslu 

omylom dopísaný aj sprievodný text, ale číslo 
je zapísané správne – v súlade s kľúčom     

(napr. namiesto 6  tip nr. six a pod.).  

Neuznajte: vypísané celé vety bez čísiel. 

V prípade odpovede X uznajte aj malé x, znak 
krížika (); znak mínus alebo pomlčky(–); 

neuznajte: vynechaný alebo prázdny priestor 
v odpoveďovom hárku. 

15 4 

16 2 

17 X 

18 6 

19 1 

20 5 

31 as 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Vzhľadom na to, že sa v tejto časti nenachádza 
úloha, ktorá by preverovala ovládanie písania 
veľkých písmen na začiatku slova, odpovede 
napísané iba veľkými tlačenými písmenami 

uznajte ako správne (napr. THEM).  

32 was 

33 it/this  

34 there 

35 more 

36 them 

37 has 

38 who/that 

39 have 

40 are 

54 missionary/teacher 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Položky č. 55, 57, 59 – neuznajte: ak sú 
napísané iba veľkými tlačenými písmenami 
(napr. INDIA) alebo s malým začiatočným 

písmenom (napr. india).  

Položka č. 60 – uznajte aj s nesprávne 
napísanými začiatočnými písmenami            
(napr. roman catholic/Roman catholic/            

roman Catholic). 

55 India  

56 Thirteen/thirteen/13 

57 Skopje 

58 medical 

59 Bengali  

60 Roman Catholic 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou                                
anglický jazyk 

 

číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 8316/8634 poznámky 

14 5 
V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné, 

pokiaľ nenarúšajú porozumenie. 

V odpovediach uznajte číslo napísané číslicou 
i slovom alebo taký prípad, keď je k číslu 

omylom dopísaný aj sprievodný text, ale číslo 
je zapísané správne – v súlade s kľúčom 

(napr. namiesto 6  tip nr. six a pod.).  

Neuznajte: vypísané celé vety bez čísiel. 

V prípade odpovede X uznajte aj malé x, znak 
krížika (); znak mínus alebo pomlčky(–); 

neuznajte: vynechaný alebo prázdny priestor 
v odpoveďovom hárku. 

15 3 

16 4 

17 2 

18 X 

19 6 

20 1 

31 as 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Vzhľadom na to, že sa v tejto časti 
nenachádza úloha, ktorá by preverovala 

ovládanie písania veľkých písmen na začiatku 
slova, odpovede napísané iba veľkými 

tlačenými písmenami uznajte ako správne 
(napr. THEM). 

32 was 

33 it/this 

34 there 

35 more 

36 them 

37 has 

38 who/that 

39 have 

40 are 

54 India  
V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 

nesprávne napísané odpovede. 

Položky č. 54, 56, 58 – neuznajte: ak sú 
napísané iba veľkými tlačenými písmenami 
(napr. INDIA) alebo s malým začiatočným 

písmenom (napr. india).  

Položka č. 59 – uznajte: aj s nesprávne 
napísanými začiatočnými písmenami            
(napr. roman catholic/Roman catholic/            

roman Catholic). 

 

55 Thirteen/thirteen/13 

56 Skopje 

57 medical 

58 Bengali  

59 Roman Catholic 

60 missionary/teacher 

 

 


