
Maturita 2015 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou                                
ruský jazyk 

 

číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 9714/9033/9534 poznámky 

14 маленькие 

V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné, 
pokiaľ nenarúšajú porozumenie. 

Napr. ak žiak namiesto odpovede маленькие 
uviedol маленкие, odpoveď môže byť 

uznaná ako správna. 

Ak však žiak namiesto летают uviedol 
легают, odpoveď nemôže byť uznaná ako 

správna (chyba by bola lexikálna, nie 
pravopisná). 

15 погода 

16 летают 

17 по 

18 четырёх/четырех/4/4-x/4x 

19 крупнейший 

20 завершить 

31 фоновом 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Uznajte len presný tvar slova, neuznajte 
nesprávne ortograficky zapísané slová (slová 

s vynechanými či poprehadzovanými 
písmenami). 

32 степени 

33 просто 

34 всё 

35 Мудрая 

36 показали 

37 в 

38 связано 

39 слушатель 

40 выбирайте 

54 рисовать/изображать 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Uznajte len presný tvar slova, neuznajte 
nesprávne ortograficky zapísané slová (slová 

s vynechanými či poprehadzovanými 
písmenami). 

55 Европы  

56 тайной информации 

57 возникли 

58 фигурами 

59 иллюстрации 

60 географию 

 

  



Maturita 2015 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou                                
ruský jazyk 

 

číslo 
úlohy 

úroveň B1 

test 9816 poznámky 

14 маленькие 

V tejto časti sú pravopisné chyby prípustné, 
pokiaľ nenarúšajú porozumenie. 

Napr. ak žiak namiesto odpovede маленькие 
napísal маленкие, je odpoveď uznaná ako 

správna. 

Ak však žiak namiesto летают uviedol 
легают, odpoveď nemôže byť uznaná ako 

správna (chyba by bola lexikálna, nie 
pravopisná). 

15 погода 

16 летают 

17 по 

18 четырёх/четырех/4/4-x/4x 

19 крупнейший 

20 завершить 

31 фоновом 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Uznajte len presný tvar slova, neuznajte 
nesprávne ortograficky zapísané slová (slová 

s vynechanými či poprehadzovanými 
písmenami). 

32 степени 

33 просто 

34 всё 

35 Мудрая 

36 показали 

37 в 

38 связано 

39 слушатель 

40 выбирайте 

54 рисовать/изображать 

V tejto časti sa neuznávajú pravopisne 
nesprávne napísané odpovede. 

Uznajte len presný tvar slova, neuznajte 
nesprávne ortograficky zapísané slová (slová 

s vynechanými či poprehadzovanými 
písmenami). 

55 тайной информации 

56 фигурами 

57 Европы 

58 иллюстрации 

59 возникли 

60 географию 

 

 


