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UKÁŽKA Č. 1 
 

 
Len málo panovníkov vládlo v storočí, v ktorom žilo, tak výrazne ako Napoleon 

Bonaparte – francúzsky cisár a jeden z najväčších dobyvateľov všetkých čias. Po francúzskej 
revolúcii – období bez zákonov a poriadku, boli Francúzi radi, že majú opäť jediného silného 
vládcu. Bol ním Napoleon, ktorý sa stal hrdinom Francúzska vďaka svojmu vynikajúcemu 
vedeniu armády, ktorá premohla Rakúšanov v Taliansku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
         Do dvoch rokov od tohto víťazstva Napoleon porazil vládu, ktorá sa utvorila po 
revolúcii, a uchopil moc do svojich rúk. Ako panovník Francúzska zdokonalil školstvo, zriadil 
prvú francúzsku banku a zaslúžil sa o veľa dodnes platných zmien v oblasti zákonov. 
Predovšetkým však urobil z Francúzska najmocnejšiu krajinu v Európe. Od roku 1804, keď 
sa stal cisárom, až po jeho poslednú porážku v bitke pri Waterloo roku 1815, jedine britské 
vojnové loďstvo dokázalo Napoleonovi zabrániť, aby sa nakoniec nestal vládcom celej 
západnej  Európy. Napoleon sa stal úspešným vďaka svojim vynikajúcim vojenským 
schopnostiam a výbornej armáde, ktorej pluky hrdo niesli do bojov vojvodcovo meno na 
svojich zástavách. Napoleonovým osobným emblémom bol orol, ktorý sa dávno predtým 
používal aj v Rímskej ríši. 

 
Zdroj: Internet 

 
Úloha č. 1 
 

 
Ktoré tvrdenie je nesprávne ? 

A. Napoleon patril k význačným dobyvateľom. 
B. Britské vojnové loďstvo nedokázalo Napoleonovi zabrániť, aby sa stal vládcom celej   

západnej Európy. 
C. Po víťazstve nad rakúskymi vojskami v Taliansku sa Napoleon  do dvoch rokov chopil 

vlády vo Francúzsku.  
D. Napoleon zaviedol mnohé dodnes platné zmeny v oblasti zákonov, zriadil prvú banku 

a zreformoval školstvo. 
 
 
 
 



Úloha č. 2 
 

Ktorá z uvedených schopností Napoleona z úryvku sa spája s jeho menom najčastejšie? 
A. Schopnosť presvedčiť všetkých, aby uznali orla za emblém krajiny. 
B. Schopnosť zavádzať nové, lepšie zákony. 
C. Schopnosť vynikajúco viesť svoju armádu a víťaziť. 
D. Schopnosť diplomaticky riešiť problémy. 

 
 
Úloha č. 3 
 

 
Podčiarknuté slovo v ukážke č. 1 nahraďte  synonymom. 
 
 
Úloha č. 4 
 

Ktorá z uvedených možností je nesprávne napísaná? 
A. západná Európa  
B. Južná Amerika 
C. Južná Afrika 
D. Severná Amerika  

 
 
 UKÁŽKA Č. 2 
 

 
Akomodácia oka - schopnosť oka vytvoriť pri zmene vzdialenosti predmetov 
automaticky ostrý obraz na sietnici. Blízky bod oka - bod, ktorý sa zobrazí na sietnici pri 
najväčšom zakrivení šošovky ostro. Pri pozorovaní veľmi vzdialených predmetov sa 
zakrivenie šošovky nemení. Bod, ktorý sa zobrazí na sietnici ostro, sa nazýva ďaleký 
bod oka.  Zorný uhol je uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče prichádzajúce z krajných 
bodov pozorovaného predmetu a prechádzajúce optickým stredom šošovky oka. 
Konvenčná vzdialenosť (najvhodnejšia vzdialenosť na čítanie) - 30 cm. Krátkozrakosť 
je chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené. Svetelné lúče 
prichádzajúce do oka sa zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia a nie na sietnici, 
čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici. Krátkozrakosť je zvyčajne vrodená chyba oka. 
Postihuje asi jednu tretinu populácie nezávisle od pohlavia. Ďalekozrakosť je chyba, pri 
ktorej sa vzdialenejšie predmety zobrazujú ostrejšie ako blízke. Svetelné lúče sa 
zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Ďalekozrakosť je 
bežná porucha zraku, pri ktorej vidíme zreteľne vzdialené objekty, ale objekty v našej 
blízkosti sú nejasné, rozmazané. Krátkozrakosť oka možno upraviť okuliarmi s 
rozptylnými šošovkami. Pomocou nich sa obraz posunie na sietnicu. Ďalekozrakosť oka 
možno upraviť okuliarmi so spojnými šošovkami. 
 

Zdroj: Internet 
 
 
 



 
 
Úloha č. 5 
 

V akom jazykovom štýle je napísaná ukážka? 
A. hovorový 
B. náučný 
C. umelecký 
D. publicistický 

 
Úloha č. 6 
 

Ktorá  z nasledujúcich  viet  je zložené súvetie? 
A. Ďalekozrakosť je bežná porucha zraku, pri ktorej vidíme zreteľne vzdialené 

objekty, ale objekty v našej blízkosti  sú nejasné, rozmazané. 
B. Ďalekozrakosť je chyba, pri ktorej sa vzdialenejšie predmety zobrazujú ostrejšie 

ako blízke. 
C. Bod, ktorý sa zobrazí na sietnici ostro, sa nazýva ďaleký bod oka. 
D. Krátkozrakosť je chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako 

vzdialené. 
 
Úloha č. 7 
 

Správne tvrdenie vyplývajúce z textu je v možnosti: 
A. Krátkozrakosť je vždy vrodená chyba oka. 
B. Konvenčná vzdialenosť (najvhodnejšia vzdialenosť na čítanie) - 50 cm.  
C. Ďalekozrakosť oka nemožno upraviť okuliarmi so spojnými šošovkami. 
D. Krátkozrakosť je chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako 

vzdialené.  
 
Úloha č. 8 
 

 Ktoré z uvedených tvrdení nie je správne? 
A. Blízky bod oka - bod, ktorý sa zobrazí na sietnici pri najväčšom zakrivení   
     šošovky  ostro. 
B. Ďalekozrakosť je bežná porucha zraku. 
C. Krátkozrakosť postihuje asi štvrtinu populácie.  
D. Bod, ktorý sa zobrazí na sietnici ostro, sa nazýva ďaleký bod oka.  
 

 
Úloha č. 9 
 

Ktoré z nasledujúcich slovných spojení predstavuje holú vetu? 
A. Pri pozorovaní šošovky. 
B. Zakrivenie sa  nemení. 
C. Zakrivenie šošovky nemení. 
D. Pri pozorovaní predmetov. 

 
 



 
 
Úloha č. 10 
 

Ktorá z uvedených možností charakterizuje podčiarknuté slovo vo vete:  
Krátkozrakosť je zvyčajne vrodená chyba oka. 

A. Slovo  je plnovýznamové, neohybné a vo vete je predmetom. 
B. Slovo  je plnovýznamové, ohybné a vo vete je prívlastkom. 
C. Slovo  je neplnovýznamové, neohybné a vo vete je príslovkovým určením. 
D. Slovo  je neplnovýznamové, ohybné a vo vete je predmetom. 

 
Úloha č. 11 
 

Urč, v ktorej možnosti sú správne určené a usporiadané postupy, ktorými sú utvorené 
podčiarknuté slová v nasledujúcej vete. 
Ďalekozrakosť oka možno upraviť okuliarmi so spojnými šošovkami. 

A. odvodzovanie predponou a príponou, odvodzovanie príponou, skladanie 
B. bezpríponové tvorenie, skladanie, odvodzovanie predponou 
C. skladanie, odvodzovanie predponou a príponou, odvodzovanie príponou 
D. skracovanie, bezpríponové tvorenie, skladanie 

 
 
 
UKÁŽKA Č. 3 

Martin Rázus 
 
Stanica pustá, stanica tichá, 
iba tie drôty čo stonú ... 
ženička v kúte schúlená čupí, 
nikto sa neobzrie o ňu. 
  
Trasie sa zimou ... zďaleka prišla, 
predvčerom písal syn z boja, 
ako tej noci že má prejsť krajom: 
- Vyjďteže, mamička moja! 
 
Pohla sa ráno ... V batôžtek vzala 
voľačo bielizne, stravy ... 
Záveje! Skoro zhynula cestou ... 
- Len či sa ten vlak tu staví? 
 
Koho sa pýtať?  Opodiaľ vojak 
na stráži, mračný jak v hneve; 
podíde k nemu: - Nevedia, prosím? 
Stisne len plecom, že nevie! 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Podúva ... Domov?  Kde by šla, aj tak 



po ceste ani len znaku. 
- Počkám ho ešte - do rána počkám, 
čo hneď tu, pri palesáku! 
 
Oprie sa ... a hľa, rušeň sa rúti 
a syn jej oproti kýva: 
- Mamička moja, mamička drahá ... ! 
Na šťastnú mesiac sa díva. 
 
Pod snehom krovy, pod snehom polia, 
v diaľave končiare v bielom. 
Do rána závej pri palesáku 
nad chladným matkiným telom. 
 
V smútočnom domku na stole karta, 
dedina celá ju viní... 
- Nový vzkaz došiel, mamička - zbohom! 
Ideme, ale v kraj iný. 

Zo zbierky To je vojna 

Úloha č. 12     
 

Vo vonkajšej kompozícii básní možno určiť 
A. kapitoly, diely 
B. výstupy a spevy 
C. dejstvá a výstupy 
D. strofy a spevy 

 
Úloha č. 13 
 

 Hlavnou postavou básne v ukážke č. 3 je 
A. vojak na stráži 
B. rušňovodič 
C. syn 
D. matka 

 
 
Úloha č. 14 
 

V ktorom  slovnom spojení z  básne je epiteton? 
A. rušeň sa rúti 
B. drôty čo stonú 
C. kraj  iný 
D. opodiaľ vojak 

 
 
 
 
 



Úloha č. 15 
 

Stanica pustá, stanica tichá, 
iba tie drôty čo stonú ... 
ženička v kúte schúlená čupí, 
nikto sa neobzrie o ňu. 
V uvedenom štvorverší je podčiarknutý umelecký básnický prostriedok, ktorý sa  
nazýva: 

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

 
 
Úloha č. 16 
 

Označte hlavnú myšlienku úryvku. 
A. Matka sa vybrala na výlet. 
B. Matka čaká syna. 
C. Vojna zabíja nielen vojakov ale aj civilov. 
D. Cez vojnu býva zima. 
 

 
Úloha č. 17 
 

Označte správnu odpoveď, ktorá vyplýva z  ukážky  č. 3: 
A. V básni vystupujú  nadprirodzené bytosti, stretávame v nej fantastické, 

neskutočné predmety a javy, preto ide o rozprávku. 
B. Báseň má smutný dej a tragický koniec, čiže nesie hlavné znaky balady. 
C. Báseň nemá dej, ide o lyrickú báseň. 
D. Čitateľ pozná osoby, prostredie, dej, preto ide o povesť. 

 
 
Úloha č. 18 
 

Umeleckú literatúru označujeme aj termínom: 
A. veselá literatúra 
B. literatúra faktu 
C. krásna literatúra 
D. populárna literatúra 
 

 
Úloha č. 19 
 

V básni je použitý rým: 
A. združený 
B. striedavý 
C. obkročný 
D. prerývaný 



 
Úloha č. 20 
 

 Ktoré zámeno nepatrí k neurčitým zámenám? 
A. voľačo 
B. niečo 
C. čosi 
D. nikto 

 
 
Úloha č. 21 
 

Ktoré slovné spojenie nie je prirovnanie? 
A. hovoriaci  les 
B. červený sťa ruža 
C. múdry ako starec 
D. mračný jak v hneve 
 

 
Úloha č. 22 
 

Opakovanie verša alebo veršov v nezmenenej podobe, napr. na konci, strofy nazývame: 
A. rým  
B. rytmus 
C. refrén 
D. presah 

 
Úloha č. 23 
 

Podčiarknuté slovo v prvej strofe ukážky č. 3 je: 
A. predložka 
B. zámeno 
C. príslovka 
D. častica 

 
 
Úloha č. 24 
 

Vypíšte zdrobneniny z prvých štyroch strof  ukážky č. 3. 
 
 
Úloha č. 25 
 

V ktorej z uvedených možností  nie sú správne priradené slová? 
A. tichá – hlučná                             antonymum 
B. predvčerom– včera                  homonymum 
C. šťastný – smutný                      opozitum 
D. chladný – studený                     synonymum     
 



 
 
 

II. ČASŤ – PÍSOMNÁ 
 
 
 

Práca s textom 
 
 

Úryvok básne Martina Rázusa z ukážky č. 3 pretransformujte na informáciu o tragickej udalosti 
(maximálne 10 viet).   
 
 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. ČASŤ – ÚSTNA 
 
 

Ako možno viete, každý rok je v EÚ venovaný jednej konkrétnej téme.  
 Rok 2012 patril aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami. Dnes sa život ľudí 
nekončí v šesťdesiatke. Spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia 
môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania  
v spoločnosti bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite.  
 Cieľom Európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné 
riešenia. Rok 2012 by sa však nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť aj konkrétne 
výsledky.  

www.europa.sk 
 

 
 
Pripravte si a predneste text, v ktorom chcete prítomných na stretnutí triedy so starými rodičmi 
presvedčiť o pravdivosti a opodstatnenosti myšlienky  obsiahnutej v podčiarknutej vete. 
(3-5 minút) 
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