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PRVÁ ČASŤ – PRÁCA S TEXTOM 

 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

 

UKÁŽKA č. 1 

Milan Rastislav Štefánik sa narodil v roku 1880 v obci Košariská pri Brezovej. Bol jedným z 12 detí 
evanjelického farára. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, neskôr v Šopore a Sarvaši. V roku 1898 
ho prijali do Prahy na Karlovu univerzitu, odbor astronómia. Tá sa stala jeho koníčkom aj povolaním. 
Počas svojich štúdií v Prahe sa stal prívržencom filozofie a politiky českého profesora T. G. Masaryka. Po 
vyštudovaní Štefánik odišiel do Paríža. Odtiaľ podnikal študijné a vedecké cesty do zahraničia. Navštívil 
rôzne krajiny, ako Turkestan, Tahiti, Ekvádor, Brazíliu a iné. Vo Francúzsku dosiahol veľa úspechov 
medzinárodného významu. Po začatí 1. svetovej vojny sa prihlásil do francúzskeho vojenského letectva.  
V roku 1916 založil v Paríži Československú národnú radu. Ako významný predstaviteľ tejto rady venoval 
všetky sily boju za česko-slovenský štát. V lete 1916 odcestoval do Ruska, kde pomáhal pri organizácii 
česko-slovenského vojska. O rok na to pricestoval do USA, aby tam organizoval nábor dobrovoľníkov.  
V roku 1918 sa stal generálom francúzskej armády. Bez Štefánikovej snahy by sme nikdy nemali vlastný 
štát. Ľudia aj vláda si to uvedomovali a on sa mal stať ministrom vojny v novej republike. No keď sa  
4. mája 1919 vracal  na Slovensko, zahynul pri havárii lietadla. Keďže okolnosti havárie neboli nikdy 
objasnené, nevylučuje sa, že Štefánika niekto úmyselne zostrelil. 

Zdroj: Internet (upravené) 
 

Úloha č. 1  

Z textu ukážky č. 1 vyplýva: 
A. M. R. Štefánik študoval v Prahe a v Paríži astronómiu,  filozofiu a politiku. 
B. M. R. Štefánik pôsobil ako farár, letec, astronóm v Prahe, na Tahiti a v Turkestane. 
C. M. R. Štefánik  zasvätil svoj život boju za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
D. M. R. Štefánika niekto zostrelil, lebo v USA organizoval nábor dobrovoľníkov. 
 

Úloha č. 2 

Z textu ukážky č. 1 sme sa dozvedeli, že  M. R. Štefánik bol  
A. výborný vojak a evanjelický farár.  
B. výborný filozof a cestovateľ. 
C. výborný farár a organizátor. 
D. výborný organizátor a astronóm.   

 

 



Úloha č. 3 

Veta: Vo Francúzsku dosiahol veľa úspechov medzinárodného významu. 
Uvedená veta je:  

A. jednoduchá rozvitá 
B. jednoduchá holá 
C. jednoduché súvetie 
D. priraďovacie súvetie 

 
Úloha č. 4 
 
Ktorá skupina slov sa skloňuje podľa rovnakého  vzoru? 

A. gymnázium, štadión, rekreácia, pauza  
B. lýceum, štúdium, múzeum, oratórium  
C. kritérium, kosínus, lexikológia, distribúcia  
D. mauzóleum, karcinóm, softvér, dividenda 

 

Úloha č. 5 

V ktorej z nasledujúcich možností sa nachádza príslovka? 
A. úmyselne zostrelil 
B. pri havárii lietadla 
C. okolnosti neboli objasnené 
D. stal sa generálom francúzskej armády 

 

Úloha č. 6 

V ktorej z možností  nie je uvedený nezhodný prívlastok? 
A. úspechy  medzinárodného významu 
B. francúzske vojenské letectvo 
C. študijné a vedecké cesty do zahraničia 
D. nábor dobrovoľníkov 

 

UKÁŽKA č. 2 

Techniky krížikovej a hladkovanej výšivky sú uvedené vzormi vyšitými do pásov. Z nich môžeme 
pomocou zrkadielka vyhotoviť výšivku do rohu takto: na vyšitý pás priložíme úzkou hranou zrkadielko tak, 
aby sme v ňom videli pokračovanie vzoru výšivky. Zrkadlom otáčame dovtedy, kým jeho spodná hrana 
a spodný okraj výšivky netvoria  45°uhol. Teraz uvidíme v zrkadielku presný roh vyšitého pásu. Zrkadielko 
môžeme po výšivke posúvať, aby sme si na vyšitie rohu mohli vybrať ten motív výšivky, ktorý nám 
vyhovuje. Z praxe pri vyšívaní môžeme poradiť, aby ste si  tento nový roh predkreslili na štvorčekový 
papier. Ak ste sa dopustili chyby pri vyhotovení rohu, ľahšie to opravíte na papieri.  

Zdroj: Internet 
 

Úloha č. 7  

Ktorá z možností platí pre pomenovanie žánru ukážky ? 
A. výklad  
B. opis pracovného postupu 
C. charakteristika veci 
D. návod na použitie 

 



 

Úloha č. 8 

Veta: Teraz uvidíme v zrkadielku presný roh vyšitého pásu. 
V uvedenej vete sú vetné členy v poradí: 

A. Príslovkové určenie, prísudok, zhodný prívlastok,  príslovkové určenie,  predmet, zhodný prívlastok, 
nezhodný prívlastok; 

B. Príslovkové určenie, prísudok, príslovkové určenie, zhodný prívlastok, predmet, zhodný prívlastok, 
nezhodný prívlastok; 

C. Prísudok,  príslovkové určenie,  zhodný prívlastok, príslovkové určenie, predmet, zhodný prívlastok, 
nezhodný prívlastok; 

D. Nezhodný prívlastok, prísudok, príslovkové určenie, zhodný prívlastok, predmet, zhodný prívlastok, 
príslovkové určenie; 

 
 

Úloha č. 9 

Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky? 
A. Ak chceme zostrojiť hladkovanú alebo krížikovú výšivku do rohu, pomôžeme si obyčajným 

zrkadielkom. 
B. Je dôležité, aby sme si vzor zakreslili na milimetrový papier. 
C. V zrkadielku uvidíme vyšitý pás vtedy, ak spodná hrana zrkadla a stred výšivky tvoria 45° uhol. 
D. Na vyšitý pás si priložíme širšou hranou zrkadielko a hneď sa nám objaví pokračovanie výšivky. 

 

UKÁŽKA č. 3 

JÁN SMREK 
SVET NEMÔŽE ŽIŤ BEZ NEHY 
 

Svet nemôže žiť bez nehy, 
a preto zrodili sa vtáky 
a tráva lezie na brehy 
a v žite svietia slepé maky 
a  kade ideš, chrobáčik 
pod nohu tvoju ponúka sa, 
šliapni: nič nikde, ani vzlyk, 
nešliapni: zaspieva ti krása. 
 
Svet nemôže žiť bez nehy. 
Príroda je však ako pena: 
raz tíško čaká na snehy, 
raz na byľ, kým sa rozzelená. 
Človek, ty trpezlivý buď, 
nevyťahuj ty svoje knihy. 
Príroda najvyšší je súd, 
v nej veky sú i  okamihy. 
 
Človek, ty vedu v moci máš, 
ovládaš umom mocné náuky,  
no kde sa s lúčom slnka hráš, 
bežia ti chrbtom zimomriavky, 
v ničivej zime pomrzli 
premnohí, lebo slnko spalo, 



no nevie slnko, kto je zlý: 
napokon všetkým požehnalo.                                                                    
                                                                                                                      Ján Smrek: Moje najmilšie 

 
 
Úloha č. 10 

Ktoré z nasledujúcich dvojverší je vystavané na protiklade? 
 

A. Človek, ty vedu v moci máš, // ovládaš umom mocné náuky,  
B. no kde sa s lúčom slnka hráš,// bežia ti chrbtom zimomriavky, 
C. Človek, ty trpezlivý buď,// nevyťahuj ty svoje knihy. 
D. no nevie slnko, kto je zlý://napokon všetkým požehnalo. 

 
Úloha č. 11 
 
Slovné spojenia: zaspieva ti krása,  v žite svietia slepé maky, príroda je však ako pena 
V ktorej z možností sú správne určené umelecké básnické prostriedky v uvedených slovných 
spojeniach? 

A. epiteton, prirovnanie, zdrobnenina; 
B. personifikácia, epiteton, prirovnanie; 
C. personifikácia, metafora, prirovnanie; 
D. prirovnanie, epiteton, metonýmia; 

 
Úloha č. 12 
 
V ktorej z možností sú uvedené len epitetá? 

A. raz tíško čaká,  slnko spalo,  mocné náuky 
B. slepé maky, mocné náuky, v ničivej zime 
C. zrodili sa vtáky,  bežia zimomriavky, trpezlivý buď 
D. najvyšší je súd, raz tíško čaká, slepé maky 

 
 
Úloha č. 13 
 
Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z textu ukážky? 

A. Básnik sa zamýšľa nad nehou a krásou prírody. 
B. Básnik tvrdí, že len vzdelanie pomôže človeku nájsť cestu k prírode.  
C. Pre básnika je príroda spravodlivá, pretože požehnáva všetkých bez rozdielu. 
D. Básnik človeku naznačuje, aby vnímal prírodu s nehou, lebo iba tak porozumie jej krásam. 

 
Úloha č. 14 
 
Veršami  Príroda je však ako pena: raz tíško čaká na snehy, raz na byľ, kým sa rozzelená  autor 
naznačuje: 

A. Silu prírody, ktorá ovláda všetko. 
B. Krehkosť prírody, ktorá nám počas ročných období ponúka svoje dary. 
C. Bezmocnosť prírody v súvislosti so striedaním ročných období. 
D. Farebnú pestrosť prírody, v ktorej prevláda biela a zelená. 

 
Úloha č. 15 

 

Ktoré tvrdenie o básni je pravdivé? 



A. Je to lyrická báseň. 
B. Je to ľúbostná poézia. 
C. Je to lyricko-epická báseň. 
D. Je to epitaf. 

 

UKÁŽKA č. 4 

Až do 15. storočia sa knihy písali ručne. Skúsení pisári pracovali v kláštoroch a na námestiach za 
osobitne upravenými stolmi. Znaky sa v pravom zmysle slova kreslili. Písanie kníh bolo zdĺhavé a drahé. 
Staré, ručne písané knihy boli unikátmi, zdobené boli ručne maľovanými obrázkami, kreslenými 
iniciálkami. Až začiatkom 13. storočia sa texty rozmnožovali hromadne. Pomocou noža a rydla sa text 
vyrezal do dreva a z takto vyhotovenej formy sa robili odtlačky – knihy, kým sa drevená forma nezodrala. 
Techniku drevených foriem nahradila technika tlačenia pomocou pohyblivých litier. Tento krok sa pokladá 
za vynález kníhtlače. Výhodou tohto moderného spôsobu tlačenia kníh bolo, že pomocou jednotlivých 
samostatných písmen sa zložil text a po vytlačení sa text mohol rozobrať na jednotlivé písmená. Za 
vynálezcu tejto techniky sa pokladá Ján Gutenberg, ktorý žil a experimentoval v Štrasburgu. Prvá tlačená 
kniha v Európe vyšla okolo roku 1445. Prvá tlačiareň u nás vznikla v Bratislave koncom 15. storočia.  

Kol. autorov: Dejiny Slovenska I, Veda Bratislava, 1986 (upravené) 
  

Úloha č. 16 

Správne tvrdenie vyplývajúce z textu ukážky č. 4 je v možnosti: 
 

A. Technika pomocou drevených foriem bola taká zaužívaná, že si ju zobral za základ aj vynálezca 
kníhtlače Ján Gutenberg. 

B. Písanie kníh v kláštoroch a na špeciálne upravených námestiach nebolo náročné, preto mnohí pisári 
svoje prepisy dopĺňali maľovanými obrázkami. 

C. Výhodou kníhtlače bolo, že po vytlačení sa mohol text rozobrať na jednotlivé písmená. 
D. Pomocou noža a rydla sa odtlačky odstránili a do drevenej formy sa mohol vyryť nový text. 

 

Úloha č. 17 

V ktorej vete podľa ukážky č. 4 je správne uvedený  rok vynálezu kníhtlače na časovej priamke ?  
A. Prvá tlačená kniha v Európe vyšla okolo roku 1445, teda v  prvom tisícročí. 
B. Prvá tlačená kniha v Európe vyšla okolo roku 1445, teda v  štrnástom storočí. 
C. Prvá tlačená kniha v Európe vyšla okolo roku 1445, teda v  je treťom tisícročí. 
D. Prvá tlačená kniha v Európe vyšla okolo roku 1445, teda v  pätnástom  storočí. 

 
Úloha č. 18 
 
Ak by sme v súčasnosti používali techniku  tlačenia pomocou litier, potrebovali by sme  

A. kanvicu  
B. flakón 
C. písmeno  
D. karafu 

 
Úloha č. 19 
 
V ktorej vete je  sloveso v minulom čase a podmieňovacom spôsobe?  

A. V časoch misie Konštantína a Metoda  nepoznali kníhtlač, preto sa významné udalosti zapisovali  na 
pergamen. 

B. Keby v časoch misie Konštantína a Metoda  poznali kníhtlač, neboli by písali na pergamen. 



C. Písanie na pergamen z čias Konštantína a Metoda  neskôr nahradila kníhtlač. 
D. Nahradenie pergamenových zápisov kníhtlačou prinieslo rozmach literatúry. 

 
Úloha č. 20 
 
Podčiarknuté slová v predchádzajúcej úlohe sú vyjadrené: 

A. Určitým tvarom slovesa v budúcom čase, v podmieňovacom spôsobe. 
B. Neurčitým tvarom slovesa v minulom čase, v podmieňovacom spôsobe. 
C. Neurčitým tvarom - slovesným podstatným menom. 
D. Určitým tvarom slovesa v budúcom čase, v oznamovacom spôsobe. 

 
Úloha č. 21 
 
Označte možnosť, v ktorej je číslovka 1455 správne prepísaná slovom: 

A. tisíc štyristo päťdesiatpäť 
B. tisíc štyristo päťdesiat päť 
C. tisíc štyristo päťdesiaťpäť 
D. tisícštyristo  päťdesiaťpäť 

 
Úloha č. 22 
 
 
Ktoré slovo v ukážke č. 4 možno nahradiť výrazom jediný exemplár? 
 
 

 
UKÁŽKA č. 5 

 
Predstavenia pre deti a mládež 

Divadelné centrum Martin - profesionálne neštátne divadlo 
Zaoberáme sa produkciou divadelných predstavení pre deti a mládež, taktiež produkciou predstavení  

v anglickom znení, ktoré sú koncipované ako učebná pomôcka. 
Kladieme dôraz na originalitu a kvalitu spracovania predstavení, preto pracujeme len  

s profesionálnymi hercami a režisérmi. Rovnako dôležitá je pre nás aj edukatívna  funkcia našich 
produktov, preto pri tvorbe predstavení pravidelne konzultujeme s pedagogickými pracovníkmi  
a hľadáme hodnotné témy, ktoré chceme priblížiť aj tým najmenším. 

Mnohoročné skúsenosti našich protagonistov práve s detským divákom, schopnosť divadelnej 
improvizácie a bezprostrednosti sú zárukou kvalitnej interpretácie i tých náročnejších tém. 

http://www.divadelnecentrum.sk (upravené) 

 
Úloha č. 23 

 
Z nasledujúcich  slov vyberte tie, ktoré zmysluplne  najvýstižnejšie nahradia význam slov edukatívna  
funkcia našich produktov.  

A.  výchovno-vzdelávacia 
B. rehabilitačná 
C. obchodná 
D. profesionálna 

 
 

 



Úloha č. 24 

Ktorá skupina slov vyhovuje významu slova  protagonista? 
A. hlavný predstaviteľ hry, hlavná postava románu  
B. učiteľ, pedagóg, vychovávateľ 
C. autor, skladateľ 
D. veliteľ, riaditeľ 

 

Úloha č. 25 

Označ možnosť, v ktorej sú správne určené gramatické kategórie slova protagonista. 

A. podstatné meno, mužský rod, životné,  hrdina 
B. podstatné meno, mužský rod, životné,  chlap 
C. podstatné meno, stredný rod, životné,  mesto 
D. podstatné meno, mužský rod, životné,  nominatív 

 

 

 

 



DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ  

Čas na vypracovanie: 30 minút 

Úloha: 

Na základe nižšie uvedeného textu vytvorte plagát, ktorým prilákate turistov na Oravu. 

Turistika 

Oravská priehrada patrí medzi obľúbené turistické strediská. Každoročne sem 
prichádzajú tisícky turistov. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná 
časť priehrady. V zimných mesiacoch je v obdobiach silných mrazov využívaná 
domácim obyvateľstvom na rozvíjanie zimných športov a na prechádzky po 
zamrznutej vodnej ploche. 

Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami 
kúpania, jachtingu, vodného bicyklovania, člnkovania, surfingu, iných vodných 
športov a atrakcií. Ubytovanie poskytujú ubytovacie zariadenia v meste Námestovo, 
niekoľko hotelov, množstvo chát a miest určených na kempovanie  
v tesnej blízkosti brehov priehrady. V lete sa organizujú vyhliadkové plavby loďou 
okolo ostrova. Najvýznamnejšími rekreačnými strediskami sú Slanická Osada, 
Prístav, Studnička a pláže pri Námestove. 

Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, 
sa nachádza slanický rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža, ktorý bol 
postavený v 18. storočí a lapidárium (zbierka kamenných starožitností). 

V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového 
umenia, plastiky a maľby a občasne sú v ňom organizované slávnostné koncerty. 

Pre rybárov nádrž ponúka pestrý lov sladkovodných rýb,  
najmä zubáča, kapra, šťuky a hlavátky, no vyskytujú sa tu i úhory a sumce. Vo vtoku 
rieky Oravy je obľúbený lov jalcov. 

http://sk.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 
 
Pripravte si krátky prejav, ktorým privítate skupinu zahraničných turistov na Slovensku. 
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