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PRVÁ ČASŤ – PRÁCA S TEXTOM  

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

Ukážka 1 

 

1. január je štátny sviatok a zároveň aj deň pracovného pokoja. Oslavujeme ho od 
roku 1993.  

31. decembra 1992 o 24:00 oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna 
republika trvajúca od roku 1990.  Od 1. januára 1993 Slovenská republika začala písať 
svoju vlastnú históriu a vďaka pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si 
Slovenská republika ihneď získala medzinárodný kredit. Okamžite bola uznaná svojimi 
susedmi i medzinárodným spoločenstvom a od 19. januára 1993 sa stala členom 
Organizácie spojených národov, Svetovej banky, UNESCO. Aj v ďalších mesiacoch roku 
1993 sa SR stávala členom významných inštitúcií a organizácií: od marca bola členom 
Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA), ďalej Rady Európy (RE)  
a ďalších. Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať sa do európskych  
a atlantických štruktúr. So vznikom SR začala svoju činnosť aj Armáda SR, ktorá sa 
neskôr transformovala na terajšie Ozbrojené sily SR. Pre mnohé štáty sveta je pokojné 
rozdelenie Slovenska a Česka vzorom pre mier. 

Zdroj: Internet 
 

Úloha č. 1 

Z textu ukážky vyplýva, že  
A. 1. január - Nový rok  oslavujeme od roku 1993. 
B. 1. januára vznikla Slovenská republika. 
C. 1. január je štátny sviatok, lebo rozdelenie Slovenska a Česka je vzorom pre mier. 
D. 1. január je štátny sviatok, lebo  zanikla Česko-slovenská federatívna republika. 

 

 

Úloha č. 2 

Označ správnu alternatívu k  slovu oficiálny z uvedeného textu: 
A. formálny 
B. odmeraný 
C. úradný 

javascript://


D. strohý 
 

Úloha č. 3 

Pre mnohé štáty sveta je pokojné rozdelenie Slovenska a Česka vzorom pre mier. 
V uvedenej  vete sú podčiarknuté slová: 

A. nezhodným  prívlastkom 
B. viacnásobným podmetom 
C. menným  prísudkom 
D. viacnásobným predmetom  

 

Úloha č. 4 

Označ možnosť, v ktorej sú uvedené len iniciálové skratky. 
 

A. UNESCO, NR SR, TANAP, Na  
B. SR, OSN, RE, EÚ 
C. SND, NaCl, USA, CEFTA 
D. Slovnaft,  SĽUK, VB, ml 

 

 

Úloha č. 5 

V ktorom slove je pravopisná chyba? 
 

A. história  
B. histéria 
C. hypochonder 
D. hyperaktívny 

 

 

Úloha č. 6 

Akým slovom možno nahradiť slovo kredit v ukážke číslo 1? 

    
 

 

Úloha č. 7 

Akým štýlom je napísaná ukážka č. 1 ? 
 

A. publicistickým  
B. odborným 
C. umeleckým 
D. hovorovým 

 

 



 

Ukážka 2 

 

 

V roku 846 ...ranský kráľ ...udovít zaútočil na ...oravských ....lovanov, ktor... sa 
usiloval... o samostatnosť a za ich vládcu ustanovil Rastislava. Naši predkovia sa však  
o samostatnosť usilovali naďalej. Vieme o tom z opätovných franských výprav proti 
Rastislavovi,  ktorý sa chcel zbaviť franskej nadvlády. 

V roku 862 poslal vyslancov do Byzancie ku kráľovi Michalovi III.  Požiadal ho  
o učiteľov ovládajúcich slovanský jazyk. Cisár prosbu prijal a poslal mu Konštantína  
a Metoda (známych tiež ako solúnski bratia – lebo boli narodení v Solúne – synovia 
Leva, zámožného úradníka). 

Metod (rodným menom Michal, *815), študoval v Carihrade slovanský jazyk. 
Konštantín (neskôr Cyril, *827 - v Solúne - Grécko). Študoval filozofiu, literatúru, 
kresťanské učenie. Ovládal grécky a sloviensky jazyk. Konštantín a Metod spolu prežili 
takmer celý život. 

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu bratia pochádzajúci zo Solúna. Na svoje 
poslanie boli dobre pripravení. Ovládali reč ľudu, ku ktorému mali ísť. Vytvorili aj prvé 
písmo v dejinách Slovanov, hlaholiku, 38 písmen podľa malej gréckej abecedy. Zostavili 
aj prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu. 

Konštantín a Metod založili slovanské učilište, akúsi vyššiu dvorskú školu,  
v ktorej vychovávali svojich pomocníkov a nástupcov. Za necelé štyri roky pôsobenia 
šírili kresťanstvo, kultúru, vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo  
a poriadok v spoločenskom živote. Keďže Konštantín nebol biskup a Metod ani kňaz, 
nemohli svojich žiakov vysvätiť za kňazov. 

Misijná činnosť Konštantína a Metoda marila úsilie franských feudálov  
o nadvládu nad Veľkomoravskou ríšou. Franskí kňazi oboch bratov obvinili pred 
pápežom z bohorúhačstva, a preto sa obaja vypravili v roku 867 do Ríma obhajovať 
slovanskú bohoslužbu. Počas cesty pobudli aj v Blatnohrade u Pribinovho syna Koceľa, 
na ktorého urobili veľký dojem. S jeho podporou sa rozšíril počet ich žiakov. Po 
strastiplnej ceste napokon prišli do Ríma. 

Zdroj: Internet (upravené) 
 

Úloha č. 8 

Ktoré výročie v poradí od príchodu Konštantína a Metoda si pripomenieme v roku 
2013?  

A. 1151 
B. 1150 
C. 1167 
D. 1186 

 

Úloha č. 9 

Čo sa môžete dozvedieť z ukážky? 
 



A. Franský kráľ Ľudovít ustanovil Rastislava za vládcu Slovanov, lebo sa usilovali  
o samostatnosť. 

B. Franský kráľ Ľudovít zaútočil na moravských Slovanov, lebo sa usilovali  
o samostatnosť  

C. Franský kráľ Ľudovít zaútočil na moravských Slovanov, lebo Rastislav poslal 
vyslancov do Byzancie. 

D. Franský kráľ Ľudovít zaútočil na moravských Slovanov, lebo cisár Michal III. 
prijal prosbu Rastislava. 

 
 

Úloha č. 10 

Čo bolo cieľom solúnskych bratov? 
 

A. Dobrodružná cesta na Veľkú Moravu. 
B. Prežiť spolu takmer celý život. 
C. Naučiť sa reč ľudu, ku ktorému mali ísť. 
D. Zostaviť  prvý slovanský spisovný jazyk. 

 

Úloha č. 11 

Cisár prosbu prijal a poslal mu Konštantína a Metoda. 
Uvedená veta je: 

1. Jednoduchá veta rozvitá s viacnásobným predmetom. 
2. Jednoduchá veta rozvitá s viacnásobným podmetom. 
3. Dvojčlenná veta úplná. 
4. Jednoduché súvetie. 

 

Úloha č. 12 

Konštantín a Metod sa vypravili v roku 867 do Ríma, aby 
A. pobudli u Pribinovho syna Koceľa. 
B. založili slovanské učilište. 
C. po strastiplnej ceste napokon prišli do Ríma. 
D. obhájili slovanskú bohoslužbu. 

 

Úloha č. 13 

Označ úlohu, v ktorej dvojica slov nie je utvorená rovnakým spôsobom.  
A. zákonodarstvo, spoločenský 
B. veľkomoravská,  bohorúhačstvo 
C. blatnohrad, strastiplný 
D. bohoslužba, starosloviensky 

 

 



Úloha č. 14 

V ktorej z možností je správne určené podčiarknuté sloveso v ukážke? 
A. minulý čas, trpný rod, dokonavý vid 
B. prítomný čas, trpný rod, dokonavý vid 
C. minulý čas, činný rod, dokonavý  vid 
D. budúci čas, činný rod, nedokonavý vid 

 

Úloha č. 15 

V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí? 
V roku 846 ...ranský kráľ ...udovít zaútočil na ...oravských ...lovanov, ktor... sa usiloval... 
o samostatnosť. 
 

A. F, Ľ, m, S, í ,i 
B. f, ľ, m, S, ý ,i 
C. f, Ľ, m, S, í ,i 
D. f, Ľ, M, s, í ,i 

 

 

Úloha č. 16 

V ktorej z uvedených možností je nesprávne použitá predložka? 
 

A. Postav sa pri stenu.                                                             
B. Poslal vyslancov ku kráľovi.                                             
C. Ovládali reč ľudu, ku ktorému mali prísť.                                                      
D. Na svoje poslanie boli pripravení. 

 

Úloha č. 17 

V ktorej z  možností nie sú uvedené rovnaké slovné druhy?  
A. ktorí, ich, tom, mu, sa, ho 
B. v, o, za, pred, po, na  
C. však, ale, aj  a, i 
D. prví, franskí, slovanský, strastiplný, grécky 

 

Úloha č. 18 

Označ slovo, ktoré  je antonymom slova zbaviť 
A. získať   
B. odobrať  
C.  zobrať 
D. odhodiť  

 



 

Ukážka 3 

Buď zbohom, dievčina 

Buď zbohom, dievčina, už sa lúčim s tebou, 
spomeň si, spomeň, jak sme žili s tebou, 
ľúbili sme sa sťa holúbky v páre, 
kto nás rozdvojil, nech ho pánboh skáre. 

A rozdvojil nás Jánošík, ten zbojník, 
poďme si na ňom vyskúšať kanóny, 
strelím prvý raz, tak sa rozlúčam 
a mojich doma Bohu porúčam. 

Strelím druhý raz, tak sa zadumám, 
či ťa mám v srdci a či ťa nemám, 
strelím tretí raz, horko zaplačem, 
lebo už teba neuzriem viacej. 

Strelím štvrtý raz, na vlasť spomeniem, 
lebo ja v cudzej zemi žiť budem. 
V cisárskej zemi ma pochovajú, 
tu zložím svoju mladučkú hlavu. 

Buď zbohom, dievčina, už sa lúčim s tebou, 
spomeň si, spomeň, jak sme žili s tebou, 
ľúbili sme sa sťa holúbky v páre, 
rozdvojil nás cisár, nech ho pánboh skáre. 

Ľúbili sme sa sťa holúbky v páre, 
rozdvojil nás cisár, nech ho pánboh skáre. 

Z muzikálu Na skle maľované 
 

Úloha č. 19 

Aký typ opakovania sa nachádza v piatej strofe ukážky č. 3? 

A. anafora 

B. epifora 

C. epanastrofa 

D. epizeuxa  

 



Úloha č. 20 

Ktorú z uvedených dvojíc nemôžeme použiť ako synonymum k slovu skáre z ukážky  
č. 3? 

A. skárať, potrestať  
B. vytrestať, strestať 
C. penalizovať, pokutovať  
D. skarhať, pokarhať 

 

Úloha č. 21 

Označ správne pomenovanie  uvedeného básnického prostriedku: 
Ľúbili sme sa sťa holúbky v páre. 

A. metafora 
B. metonýmia 
C. epiteton 
D. prirovnanie 

 

Úloha č. 22 

Ktoré vysvetlenie správne odpovedá na otázku: Prečo je vo verši Buď zbohom, dievčina, 
už sa lúčim s tebou, slovo dievčina oddelené čiarkou: 

A. Lebo slovo dievčina je vo vete  prístavkom. 
B. Lebo slovo dievčina je vo vete  predmetom. 
C. Lebo slovo dievčina je oslovenie. 
D. Lebo slovo dievčina je vo vete  zhodným prívlastkom. 

 

Úloha č. 23 

V prvej strofe je rým: 
A. obkročný 
B. združený 
C. striedavý 
D. postupný  

 

Úloha č. 24 

Podčiarknuté verše v uvedenom texte tvoria: 
A. sonet 
B. elégiu 
C. epitaf 
D. refrén 

 



 

Úloha č. 25 

Ktoré z nasledujúcich  literárnych žánrov  patria k rovnakému literárnemu druhu? 
A. óda,  legenda, povesť 
B. sonet, bájka, aforizmus 
C. rozhlasová hra, bábková hra,  muzikál 
D. modlitba, báj, poviedka 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

Uvedený text preštylizujte na pozvánku.  Informácie, ktoré ste získali z textu, sformulujte 

ako jednotlivé body programu osláv  20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

. 

 

   1. január je štátny sviatok a zároveň aj deň pracovného pokoja. Oslavujeme ho od roku 1993.  

   31. decembra 1992 o 24:00 oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika trvajúca od 

roku 1990.  Od 1. januára 1993 Slovenská republika začala písať svoju vlastnú históriu a vďaka 

pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si Slovenská republika ihneď získala medzinárodný 

kredit. Okamžite bola uznaná svojimi susedmi i medzinárodným spoločenstvom a od 19. januára 

1993 sa stala členom Organizácie spojených národov, Svetovej banky, UNESCO. Aj v ďalších 

mesiacoch roku 1993 sa SR stávala členom významných inštitúcií a organizácií: od marca bola 

členom Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA), ďalej Rady Európy (RE)  

a ďalších. Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať sa do európskych  

a atlantických štruktúr. So vznikom SR začala svoju činnosť aj Armáda SR, ktorá sa neskôr 

transformovala na terajšie Ozbrojené sily SR. Pre mnohé štáty sveta je pokojné rozdelenie Slovenska 

a Česka vzorom pre mier. 
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TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

Pripravte si a predneste krátky prejav, v ktorý venujete postaveniu mladých ľudí v samostatnej   
Slovenskej republike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Použitá literatúra: internet 
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