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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou – anglický jazyk  

Číslo 
úlohy 

Úroveň B2 

Test 23 1649 / 23 1706 Test 23 9505 / 23 9516 Poznámky 

14 2 5 V odpovediach uznajte číslo 
napísané číslicou i slovom 
alebo taký prípad, keď je k číslu 
dopísaný aj sprievodný text, ale 
číslo je zapísané správne (napr. 
namiesto 6   tip nr. six a pod.).  

V prípade odpovede X uznajte 
aj malé x, znak krížika (); 

číslicu 0, znak ø; znak mínus 

alebo pomlčky (–).  

Neuznajte: vynechaný alebo 
prázdny priestor v OH a 
vypísané celé vety bez čísiel.  

  

15 4 2 

16 X 4 

17 6 X 

18 3 6 

19 1 3 

20 5 1 

41 justice 

V častiach Gramatika a lexika a 
Čítanie s porozumením 
neuznajte pravopisne nesprávne 
napísané odpovede: 

- slová s vynechanými či 
poprehadzovanými písmenami. 
 
 

POZOR! 

Vzhľadom na to, že sa v týchto 
častiach nachádzajú aj úlohy, 
ktoré nepreverujú ovládanie 
písania veľkých písmen na 
začiatku slova, uznajte aj: 

- slová s nesprávne napísanými 
veľkými či malými začiatočnými 
písmenami (napr. Club), 
- slová napísané iba veľkými 
tlačenými písmenami (napr. 
CLUB). 
 
 
Toto však neplatí pre slová, 
ktorých začiatočné písmeno je v 
kľúči podčiarknuté. 

Vtedy uznajte iba tvar slova/ 
odpovede uvedený v kľúči. 

42 official 

43 comprehensive 

44 laziness 

45 extensive 

46 diversity 

47 choice 

48 success 

49 society 

50 minorities 

51 be 

52 were 

53 was 

54 which 

55 to 

56 from 

57 as 

58 more / other 

59 being 

60 were 

Číslo 
úlohy 

Test 23 1649 / 23 1706 Test 23 9505 / 23 9516 

74 clubs competitive 

75 competitive whole / entire year  

76 whole / entire year championship level 

77 championship level club 

78 club in cash 

79 in cash Weekday / weekday work 

80 Weekday / weekday work clubs 

 


