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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 

slovenský jazyk a slovenská literatúra 

Pozor! V teste 3250 je pri položkách č. 38, 39, 40, 46, 47, 48, 62, 63, 64 v poznámke 

uvedené, že žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU) sa pravopis nehodnotí. 

 

Číslo 
úlohy 

Test 3250 Poznámky 

06 je/bude/byť/bola by/by bola/by bolo/bolo by 
Uznať aj s celým slovným spojením. Uznať aj 

s pravopisnou chybou. Uznať aj s veľkým 
písmenom. 

07 široké e/prehlasované e Uznať aj s veľkým písmenom. 

08 nedokonavý vid/nedokonavý 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

14 spojovník 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

15 zvolacia/zvolacia veta 
Uznať aj s veľkým písmenom. Uznať aj 

s pravopisnou chybou. 

16 lekáreň 
Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Uznať aj s pravopisnou chybou. 

22 prerývaný/prerývaný rým 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

23 Ján Smrek/J. Smrek/Smrek Uznať aj iné správne tvary mena. 

24 milovanie Uznať aj s veľkým písmenom. 

30 narodili sa/zrodili sa/sa narodili/sa zrodili 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede. 

Uznať aj s veľkým písmenom. 

31 
J. G. Tajovský/Jozef Gregor-

Tajovský/Tajovský 
Uznať aj iné správne tvary mena. 

32 prirovnanie Uznať aj s veľkým písmenom. 

38 Spojené štáty americké 
Uznať len správny tvar názvu. Neuznať USA. 

Neuznať s pravopisnou chybou. 
VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

39 Slováci z Ameriky 

Neuznať s pravopisnou chybou. Neuznať 
bez predložky. Uznať aj Slováci z USA/ 

zo Spojených štátov amerických/ 
zo Spojených štátov. 

VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

40 tučný/tlstý/stopäťdesiatkilový 

Uznať aj s veľkými písmenami. Uznať aj 
v inom páde. Neuznať s pravopisnou 

chybou. 
VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

46 cukrární 
Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 
VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

47 Slovenská akadémia vied 
Neuznať s pravopisnou chybou. 

VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

48 koláčikoch/koláčik/pri koláčikoch 

Uznať len správny tvar. Neuznať 
s pravopisnou chybou. Uznať aj s veľkým 

písmenom. 
VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 
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54 1/1x/raz/jedenkrát 
Prihliadať len na vecnú správnosť. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

55 faktu 
Uznať aj so slovom literatúra. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

56 3/III Uznať aj s bodkou. Neuznať slovom. 

62 vláčik 

Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 

VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

63 starobní dôchodcovia 
Neuznať s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 
VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

64 čipová karta/bezkontaktná čipová karta 

Uznať aj v inom páde. Uznať aj s veľkým 
písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 

Neuznať jednoslovnú odpoveď. 

VPU: Uznať aj s pravopisnou chybou. 

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 3755 Poznámky 

06 prirovnanie Uznať aj s veľkým písmenom. 

07 narodili sa/zrodili sa/sa narodili/sa zrodili 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede. 

Uznať aj s veľkým písmenom. 

08 
J. G. Tajovský/Jozef Gregor-

Tajovský/Tajovský 
Uznať aj iné správne tvary mena. 

14 tučný/tlstý/stopäťdesiatkilový 
Uznať aj s veľkými písmenami. Uznať aj 

v inom páde. Neuznať s pravopisnou 
chybou. 

15 Spojené štáty americké 
Uznať len správny tvar názvu. Neuznať USA. 

Neuznať s pravopisnou chybou.  

16 Slováci z Ameriky 

Neuznať s pravopisnou chybou. Neuznať 
bez predložky. Uznať aj Slováci z USA/ 

zo Spojených štátov amerických/ 
zo Spojených štátov. 

22 koláčikoch/koláčik/pri koláčikoch 
Uznať len správny tvar. Neuznať 

s pravopisnou chybou. Uznať aj s veľkým 
písmenom. 

23 cukrární 
Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 

24 Slovenská akadémia vied Neuznať s pravopisnou chybou. 

30 3/III Uznať aj s bodkou. Neuznať slovom. 

31 1/1x/raz/jedenkrát 
Prihliadať na vecnú správnosť odpovede. 

Uznať aj s veľkým písmenom. 

32 faktu 
Uznať aj so slovom literatúra. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

38 čipová karta/bezkontaktná čipová karta 

Uznať aj v inom páde. Uznať aj s veľkým 
písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 

Neuznať jednoslovnú odpoveď. 

39 vláčik 
Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Neuznať s pravopisnou chybou. 

40 starobní dôchodcovia 
Neuznať s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

46 milovanie Uznať aj s veľkým písmenom. 

47 prerývaný/prerývaný rým 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

48 Ján Smrek/J. Smrek/Smrek Uznať aj iné správne tvary mena. 

54 lekáreň 
Uznať len správny tvar. Uznať aj s veľkým 

písmenom. Uznať aj s pravopisnou chybou. 

55 spojovník 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

56 zvolacia/zvolacia veta 
Uznať aj s veľkým písmenom. Uznať aj 

s pravopisnou chybou. 
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62 nedokonavý vid/nedokonavý 
Uznať aj s pravopisnou chybou. Uznať aj 

s veľkým písmenom. 

63 je/bude/byť/bola by/by bola/by bolo/bolo by 
Uznať aj s celým slovným spojením. Uznať aj 

s pravopisnou chybou. Uznať aj s veľkým 
písmenom. 

64 široké e/prehlasované e Uznať aj s veľkým písmenom. 

Poznámka: Lomka (/) znamená alternatívnu správnu odpoveď. 

 


