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Prečítaj si text: 

Ukážka č. 1 

Univerzita v meste na Dunaji 

Páni študenti po prvý raz zasadli do lavíc na jeseň roku 1467. Veľa o nich nevieme, lebo písomnosti 

Istropolitany, akými sú univerzitné matriky a iné zoznamy poslucháčov, sa nám nezachovali. To však 

vieme, že nová univerzita mala ctižiadosť v 1. rade začať výučbu na všetkých štyroch fakultách. Zaiste 

najviac študentov sedelo na fakulte prvej, filozofickej, ktorú vtedy nazývali artistickou. Nie preto, že 

by sa tam cvičilo na visutej hrazde, ale preto, že každý jej poslucháč musel ovládať „sedem umení“, 

po latinsky septem arte. Prvé tri umenia – gramatiku, dialektiku a rétoriku – sa naučil už na strednej 

škole, ďalšie štyri – geometriu, aritmetiku, astronómiu a základy hudby a spevu – na filozofickej 

fakulte. Kto sa zaoberal všetkými 7 slobodnými umeniami a zložil z nich prísne (rigorózne) skúšky, 

bol človekom pomerne vzdelaným. V spoločnosti, kde len málo ľudí vedelo čítať a rátať sotva na 

prstoch, bol spôsobilý vykonávať i náročnejšie zamestnania. A kto chcel mať ešte vyššie vzdelanie, 

mohol sa po skončení artistickej fakulty zapísať na fakultu právnickú, lekársku alebo teologickú. 

V stredovekej spoločnosti nechýbali ľudia, ktorí absolvovali všetky fakulty. Boli to naozaj 

vynikajúci vzdelanci a učenci svojej doby. 

 

1. Ktoré z tvrdení vyplýva z textu ukážky č. 1? 

a) Vyučovanie na Istropolitane sa začalo v roku 1476. 

b) Právnická fakulta sa v stredoveku nazývala artistická fakulta. 

c) V stredovekej spoločnosti vedeli skoro všetci ľudia čítať. 

d) Gramatiku, dialektiku a rečníctvo sa naučili už stredoškoláci. 

 

2. Do ktorého jazykového štýlu možno zaradiť ukážku č. 1? 

a) umelecký 

b) náučný 

c) hovorový 

d) publicistický 

 

3. Ktoré z tvrdení nevyplýva z textu ukážky č. 1? 

a) Po absolvovaní artistickej fakulty mohli študenti študovať na teologickej fakulte. 

b) O dejinách Istropolitany sa dozvedáme z univerzitných matrík a zoznamov. 

c) Pomenovanie filozofickej fakulty v stredoveku pochádzalo z latinčiny. 

d) Zakladatelia novej univerzity chceli začať vyučovanie na všetkých fakultách. 

 

4. Posledná veta (podčiarknutá) v ukážke č. 1 je 

a) jednoduchá rozvitá 

b) jednoduchá holá 

c) jednoduché podraďovacie súvetie 

d) jednoduché priraďovacie súvetie 

 

5. Ktorá z možností je správna? Slovo obdivuhodný vzniklo: 

a) skracovaním  b)  skladaním  c)  odvodzovaním  d)  spájaním  

 

6. Označ vetu, v ktorej chýbajú čiarky. 

a) Vlakom budeme chodiť do Žiliny, Kežmarku, Levíc a Humenného. 

b) Eva moja najlepšia priateľka má dnes narodeniny. 

c) Cyril, ten má rád fyziku! 

d) Milka, začni konečne čítať! 
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7. Označ rad, kde je správne napísaná priama reč. 

a) „Musím povedať,“ že na dovolenke bolo vynikajúco. 

b) „Gréta zvolala: Naozaj si jej to nevytárala!“ 

c) „Kto vie, pýta sa Ema, ako sa píše slovo symetria.“ 

d) Mária sa spýtala: „Ako ste sa mali pri mori?“ 

 

8. Doplň vynechané hlásky:  i/í, y/ý: 

a) prep....ch, v....dra, v....skať, l....got, s....ty, b....žutéria 

b) p....cha, b....vol, br....ndza, ob....čaj, zm....sel, z....nok 

c) kr....ha, s....dlo, s....ra, r....tier, m....sa, c....trus, d....nastia 

d) m....ľa, náb....tok, m....ška, b....ľ, zam....kať,  zm....ja 

 

9. Označ spisovný výraz. 

a) lízatko b) kúpeľka c) nekľud d) štvorka

 

10. Označ správne tvrdenie. Homonymá sú: 

a) jazykové umelecké prostriedky 

b) slová opačného významu 

c) slová rovnako znejúce s rôznym významom 

d) zastarané slová 

 

11. Označ vetu, v ktorej je radová číslovka. 

a) Sestra mala troch bratov. 

b) Čítal som práve tretiu stranu. 

c) V rozprávke som čítala o trojhlavom drakovi. 

d) Trikrát som sa pozrel von oknom. 

 

12. Označ dvojčlennú úplnú vetu. 

a) Hovoril len tak do vetra. 

b) Poznal ho ako svoju dlaň. 

c) Spálil za sebou všetky mosty. 

d) Mráz mu behal po chrbte. 

 

13. Označ vetu, v ktorej nie je podstatné meno. 

a) Máte doma atlas? 

b) No, čo sa dá robiť, mohol aj nás. 

c) O tri dni som mal odlet z Londýna do Prahy. 

d) Boli sme na planéte Mars. 

 

14. Označ rad slov, v ktorých je správne použitá samohláska ä. 

a) mäso, pozvä, mäkký, najmä 

b) holúbä, pätoro, úpätie, zväčša 

c) mätóda, zväz, väzy, žriebä 

d) päsť, bremäno, päť, pamäť 

 

15. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Náhle sa ozve tiché ťahavé zavytie. 

b) V nočnej hore dohára pahreba. 

c) Hlavu opiera o kmeň stromu. 

d) Zdivené psiská pobiehajú pod stromom. 

 

16. Označ abstraktné podstatné mená. 

a) boj, moc, hlad, čaj, hluk, kotúľ 

b) energia, lenivec, jachta, hrom, noha 

c) žiaľ, plač, bolesť, smiech, bôľ, pokoj 

d) mrak, kraj, lúč, prach, hokej, sila 

 

17. Označ možnosť, kde sú všetky slová jednovýznamové. 

a) Poľsko, pohorie, ryba, kohútik, auto 

b) Maďarsko, Saturn, ryba, jedľa, Košice 

c) koruna, list, Česko, Bratislava, kohútik 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č. 2 

Mnohým ľuďom robí ťažkosti zapamätať si mená a tváre. Istý americký priateľ mi ukázal spôsob, ako 

možno tento problém celkom jednoducho zvládnuť. Tento môj známy bol osobným priateľom 

bývalého prezidenta USA Johna F. Kennedyho. O Kennedym sa hovorí, že si vedel zapamätať 

najmenej dvadsaťtisíc mien a tvárí a nikdy si nepomýlil meno. Kennedy si predstavoval každú osobu, 

s ktorou sa zoznámil, ako na policajnej fotografii. Na jednej takejto fotografii drží dotyčný v ruke 

menovku. Týmto spôsobom obraz a meno sú tak úzko spojené, že v predstave patria nerozlučne 

k sebe. Ak stála pred ním nejaká osoba, ktorú si prezident týmto spôsobom zapamätal, hneď si vybavil 

v predstave jej meno. Ak sa niekto naopak ohlásil menom v telefóne, tak si Kennedy s jeho menom 

okamžite asocioval správnu tvár. Aj ja som si zvykol postupovať podľa tejto metódy a darí sa mi. 

 

18. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky č. 2? 

a) Prezident Kennedy si dokázal zapamätať okolo 2 000 mien a tvárí. 

b) Prezident si pamätal veľmi veľa mien a nikdy sa nepomýlil. 

c) Zapamätať si mená a tváre robí mnohým ľuďom veľké problémy. 

d) Keď sa niekto ohlásil menom v telefóne, prezident Kennedy si hneď s jeho menom asocioval 

správnu tvár. 

 

19. Podľa čoho si prezident Kennedy vedel zapamätať veľa mien a tvárí? 

a) S každou osobou šiel na policajnú stanicu, kde mu urobili fotografiu, ktorú si potom založil do 

špeciálneho katalógu. 

b) Predstavil si každú osobu tak, že drží v ruke svoju fotografiu a hneď sa mu v mysli vybavilo 

jej meno. 

c) Predstavil si každú osobu ako na policajnej fotografii, kde dotyčný drží v ruke menovku. Tak 

sa mu spojil obraz a meno. 

d) Ochranka  prezidenta Kennedyho odfotografovala každého, kto sa v jeho okolí pohyboval 

a s kým sa stretol. Vo svojej pracovni mal vyvesené zmenšeniny všetkých osôb a denne si ich 

tváre pripomínal. 

 

20. Ktorý z nasledujúcich znakov je charakteristický pre bájku? 

a) mravné poučenie vyplývajúce z príbehu 

b) vyjadrovanie rôznych predstáv o vzniku života 

c) pochmúrny dej podfarbený satirou 

 

21. Pomenuj umelecké prostriedky: 

a) iskrivé víno ........................................ 

b) srdce sa zasmialo ...................................... 

c) z pŕs sa mu dral ťažký dych ako po dlhom prudkom behu ..................................... 

d) šla zima dolu údolím .................................. 

e) Bola to láska? Sklamanie? .................................................. 

f) pokojný večer na vŕšky padal ........................................... 

 

22. Hlavná postava literárneho diela je postava: 

a) ktorú si v diele čitateľ najviac obľúbi 

b) ktorá má viac kladných než záporných povahových vlastností 

c) okolo ktorej sa sústreďuje dej 

d) ktorá do deja zasahuje len okrajovo 

 

23. Napíš rým a jeho schému: ....................................................... 

Nenivočia, netnú, nerúbu, nekolú, 

ale srdce berú slovenskému kolu, 

všetko tak nechali, ale srdce vzali, 

prešporskí šuhaji na ľade ostali. 
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24. V ktorej možnosti sú všetky pojmy charakteristické pre povesť? 

a) fantázia, reálny základ, epika 

b) fantázia, tragický koniec, próza 

c) vymyslený základ, fantázia, epika 

d) reálny základ, personifikácia, lyrika 

 

25. Byť k niekomu príliš tolerantný a prehliadať jeho chyby vystihuje frazeologizmus: 

a) mať otvorené oči 

b) mať oči na stopkách 

c) klamať do očí 

d) zatvárať oči pred niečím 

 

26. Označ porekadlo. 

a) Čo na srdci, to na jazyku. 

b) Aj srdce ho od toho smútku bolelo. 

c) Srdcu by ste chceli rozkázať? 

d) Mala dobré srdce. 

 

27. V ktorej z možností je k útvaru nesprávne priradený slohový postup? 

a) pozvánka – opisný 

b) oznámenie – informačný 

c) román – rozprávací 

d) výťah – výkladový 

 

Prečítaj si text: 

Šikmá veža v Pise je jednou z najväčších rarít na svete. Už po vybudovaní troch poschodí v roku 1185 

bolo zistené, že sa konštrukcia nakláňa. Na jej výstavbu bol použitý tmavozelený a krémový mramor. 

Jeho pravidelné striedanie je charakteristickým znakom pisansko-romanského slohu. V stavbe sa 

pokračovalo až o 90 rokov, bola predĺžená o ďalšie poschodie. Práce boli dokončené v roku 1350, 

dobudovaním šiesteho poschodia. Veža bola zakončená stolicou na zavesenie zvonov. V súčasnosti jej 

sklon je 4,1 m. 

 

28. Označ pravdivé tvrdenie: V úvodnom texte úlohy sa uplatňuje slohový postup: 

a) rozprávací b) informačný c) výkladový d) opisný 

 

29. Označ možnosť, ktorú sa z textu nedozvedáme. 

a) Šikmá veža v Pise má 6 poschodí. 

b) Už po vybudovaní troch poschodí bolo zistené, že sa konštrukcia nakláňa. 

c) Mala sa stať najvyššou zvonicou svojej doby. 

d) Je zakončená stolicou na zavesenie zvonov. 

 

30. Napíš, s akým menom sa spája kodifikovanie spisovnej slovenčiny: 

a) v roku 1787 ................................... b) v roku 1843 ................................... 

 

31. Napíš, ako sa volá literárny žáner: 

a) v ktorom víťazí dobro nad zlom ............................... 

b) v ktorom sa kritizujú zlé ľudské vlastnosti a vyplýva z neho ponaučenie .................. 

c) ktorý má smutný dej, napätie sa z verša na verš stupňuje a koniec býva tragický ...................... 

 

32. Veľký rozsah, veľa postáv, hlavná dejová línia, vedľajšie dejové línie a člení sa na kapitoly. 

Sú to znaky: 

a) poviedky b) novely c) románu d) povesti 

 

33. Aký umelecký prostriedok predstavuje slovné spojenie celé námestie sa zabávalo? 

a) personifikáciu b) epiteton c) metonymiu d) prirovnanie

 

34. V ktorom roku prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu? 

a) 843 b) 863 c) 864 

 

35. Hlaholika je: 

a) druhé staroslovienske písmo 

b) prvé staroslovienske písmo 

c) písmo, ktorým píšu v Rusku 

d) obrázkové písmo 

 


