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Ukážka č. 1 

Olympijské hry 

Olympijské hry boli celogrécke súťaže pravidelne usporadúvané  
v starovekom Grécku raz za štyri alebo päť rokov v auguste alebo septembri ako pocta Diovi  
v Olympii na Peloponéze.  Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred Kr. a je zároveň 
prvou datovanou udalosťou gréckych dejín a počiatkom gréckeho kalendára. Skutočný 
pôvod hier je opradený mýtmi a legendami. Starovekí autori pripisujú založenie olympijských 
hier Héraklovi alebo Pelopovi. Po ich odmlčaní sa za vlády élidského kráľa Oxyla vrátili do 
povedomia ľudu, ale po jeho smrti sa hry pre rozbroje v Grécku opäť nekonali. Obnovil ich až 
jeho neskorší nástupca élidský kráľ Ifitos. 

Olympijské hry mali veľký význam, pretože upevňovali národnú jednotu Grékov, ktorí 
boli rozdelení na množstvo kmeňov. Hry sa konali v spojení s najdôležitejším sviatkom 
Olympie, čiže oslavami boha Dia. 

Pred OH poslovia z Olympie pozývali na účasť po celom antickom Grécku, 
oznamovali presný dátum konania hier a vyhlasovali boží mier.  Podľa antických autorov bolo 
tzv. vyhlásenie všeobecného posvätného mieru počas trvania olympijských hier 
zabezpečené zmluvou, podpísanou élidským kráľom Ifitom 
a spartským zákonodarcom Lykúrgom.  

Ako pretekári sa na OH mohli zúčastniť iba slobodní občania gréckeho pôvodu (vylúčení boli 
cudzinci, otroci, ženy), pozerať sa na hry mohol ktokoľvek (okrem gréckych vydatých žien). 
Pre ženy sa v čase OH konali samostatné preteky v behu pri Hérách.  Pretekári sa museli 
dostaviť do Olympie mesiac pred začiatkom OH na intenzívnu prípravu spojenú s diétou. Hry 
sa otvárali sprievodom pretekárov a ich slávnostnou prísahou Diovi. Jednotlivé preteky 
prebiehali pod dozorom hélládonikov (rozhodcov; najprv dvaja, neskôr deviati). 

Zdroj: Internet - upravené 

1. Ktoré z uvedených tvrdení je na základe ukážky t extu nepravdivé ?  
Olympijské hry mali veľký význam, 

A. lebo boli spojené s oslavami boha Dia.  
B. pretože upevňovali národnú jednotu Grékov. 
C. lebo Gréci boli rozdelení na množstvo kmeňov. 
D. lebo  v Grécku boli rozbroje.  



 

2. V ktorej z možností sú uvedené len zhodné prívla stky?  
       A.  intenzívna príprava, jednotlivé preteky, preteky v behu 
       B.  sprievod pretekárov, slávnostná prísaha, antické Grécko 

     C.  najdôležitejší sviatok,  grécke dejiny, celogrécke súťaže 
     D.  občania gréckeho pôvodu, mýty starého Grécka, príprava spojená s diétou 

 

3. Ktoré tvrdenie z textu ukážky je pravdivé?  
A. Olympijské hry  sa pre rozbroje nekonali v Grécku. 
B. Ako pretekár sa na OH mohol zúčastniť ktokoľvek. 
C. Starovekí autori pripisujú založenie olympijských hier élidskému kráľovi Ifitosovi.  
D. V čase OH sa pre ženy konali samostatné preteky v behu pri Hérách.  

 

 
4.  Pred OH poslovia z Olympie pozývali na účasť po celom antickom Grécku, 

oznamovali presný dátum konania hier a vyhlasovali boží mier.  
      Uvedená veta je  

A. jednoduchá veta rozvitá. 
B. jednoduché priraďovacie súvetie. 
C. jednoduché podraďovacie súvetie. 
D. zložené súvetie. 

 

5. Z ukážky nevyplýva,  že 
A. založenie olympijských hier je len mýtom. 
B. pred začiatkom OH pretekári sa museli držať diétu.  
C. z olympiády, ktorá  sa konala v roku 776 pred Kr., boli vylúčení  cudzinci, otroci, 

ženy. 
D. úspešný priebeh  olympijských hier bol podmienený mierom.  

 

6. Ktorý výrok je napísaný bez pravopisnej chyby? 
A.   Ako pretekári sa na OH mohli zúčastniť iba slobodní občania Gréckeho pôvodu.  

      B.   Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred kr. 
C.  Vyhlásenie všeobecného posvätného mieru počas trvania olympijských hier bolo 

zabezpečené zmluvou. 
D. Po jeho smrti  kráľa Oxyla sa hry pre rozbroje v Grécku opeť nekonali. 

 

7.  Vypíšte z ukážky č. 1 prídavné mená v 2. a 3. stupni. 
 

8.  V ktorej skupine slov sa nachádzajú iba slová c udzieho pôvodu? 

     A.   diéta, intenzívny, olympijský 

     B.   datovaný, antický, starovekí 

      C.   zmluva, založenie, legenda 

      D.   héliádonik, mýtus, rozbroj   



 

Ukážka č. 2 

Vojtech Mihálik: Dievča nad vodou

Vodička, voda čierna,  
no čistá nad krištáľ, 
ta do Komárna ber ma 
a utop aj môj žiaľ: 
ach, bola som mu verná 
a on ma oklamal. 
 
Kam by ťa prúd môj niesol? 
Tvoj život nechcem ja. 
Keď prejdem temným lesom, 
kde strašia zjavenia, 
už čistá nie som. 
Som plačom skalená. 
 
Vodička, voda mútna, 
a či ja čistá som? 
Do besných vírov skrúť ma, 
ber svetlo mojim snom, 
keď vedel zabudnúť ma 
s tým, čo mám pod srdcom. 
 
Nie, môj prúd nestrhne ťa. 
Aj kalným zrakom zriem, 
že čistá si a svätá, 
údelom ti je zem, 
zroď, polož na ňu dieťa 
a viac nechoď sem. 
 

Vojtech Mihálik: Básne a vyznania

9.   Uvedenú ukážku možno zaradi ť k 
A. lyrike. 
B. epike. 
C. lyrizovanej próze. 
D. ľudovej slovesnosti. 

10. Ktoré umelecké prostriedky sa vyskytujú v 2. strofe ? 
A. metafora a epiteton 
B. metonymia a epiteton 
C. metafora a prirovnanie 
D. epiteton a zdrobnenina 



11. V ktorej z možností je správne vysvetlený význam sl ovného spojenia kalným 
zrakom zo 4. strofy?  

A. nepriehľadný, špinavý  
B. smutný, zarmútený  
C. nečistý, zmútený 
D. zamazaný, zakalený 

 
 
 
12. V ktorej z možností je správne ur čený vid slovies prejdem, strašia, nestrhne? 

A. nedokonavý, dokonavý, dokonavý 
B. dokonavý, dokonavý, nedokonavý 
C. dokonavý, nedokonavý, nedokonavý 
D. dokonavý, nedokonavý, dokonavý 

 

Ukážka č. 3 

Hodiny s vodometom 

Hory dnes rozdávali deň. Po dlhých záletoch a vyjednávačkách konečne zmierené 
s jeseňou privolili včera večer k sobášu. Prvý mráz im bol za svedka. Jeseň – mladá nevesta 
– ozdobila všetko svojimi obľúbenými farbami: červenou a žltou. Svedok pridal dary 
v striebre. Len sa chytro míňalo, lebo slnko, nezvaný hosť, zvedavé, čo sa robilo tej noci, 
nakúkalo do každého kúta.   

Horám to neprekážalo. Vysmiate dali sa obzerať. Rozkročené vyjasnili čelá, otvorili náručie. 
Poďte a berte! Nemusíte ďaleko. Stačí dôjsť pod prvý strom. Priehrštia nečítame. Láme 
a dáva sa aj nebo. Sype sa zvrchu, zboku. Stačí len zhlboka dýchať, otvoriť oči a srdce. 

                                                                                                     Anton Lauček : Zelená modrá 

 

13. Vyberte najvhodnejšiu možnos ť, ktorou možno nahradi ť vetu: Priehrštia 
nečítame. 

A. Príroda nevie hospodáriť. 
B. Môžeme si vziať všetko, čo sa nám zažiada. 
C. Slnko rozdávalo dary. 
D. Červená a žltá sa rýchlo míňala. 

 

14. Uvedenú ukážku zaradíme k literárnemu podsystém u 
A. populárna literatúra. 
B. dobrodružná literatúra. 
C. literatúra faktu. 
D. literatúra science-fiction. 

 

15.  Ktorý z uvedených výrokov je pranostikou? 
A. Aj pod otrhaným klobúkom často múdra hlava býva. 
B. Dvakrát meraj a raz rež.  
C. Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.  
D. Hlboká brázda – vysoký chlieb. 



16.  V ktorej z možností sú správne ur čené vetné členy v pod čiarknutej vete ukážky č. 
3? 
        A.  podmet, prísudok,  príslovkové určenie, predmet 
        B.  podmet, prísudok, predmet, nezhodný prívlastok 
        C.  prísudok, podmet, predmet, príslovkové určenie 
        D.  predmet, prísudok, podmet, zhodný prívlastok 

 
 
 
17. Pri prepisovaní bájky O Herkulesovi a povozníko vi sa vety pomiešali. Ktorou 
vetou Ezop za čal a ktorou skon čil svoje rozprávanie? 
 

1. Kolesá uviazli hlboko v blate.  
2. Voz sa ani nepohol. 
3. Istý človek viedol voz s koňom po rozbahnenej ceste.  
4. Muž zostúpil z kozlíka a len tak očistom skúšal voz potlačiť, no nepomohlo to.  
5. Kde je napríklad mocný Herkules?  
6. Človek dvihol hlavu a zúfalo zvolal: „Vari sa mi všetko zlé musí prihodiť?! " 
7. Herkules začul, že ho ktosi volá, a šiel sa pozrieť, čo od neho chce. 
8. „Prečo mi nepríde niekto na pomoc?“  
9. „Ak ukážeš, že rád urobíš svoj diel práce, aj ja ti pomôžem.“  
10.  Je to najsilnejší človek na svete.  
11.  „Kde je práve teraz, keď ho potrebujem?“ 
12.  „Prestaň nariekať a zapri sa do voza,“ povedal povozníkovi prísne.  
13. „Ako môžeš čakať pomoc od iných, keď si sám nevieš pomôcť?“   

Ezop: Bájky 
 

A. 1., 13.              C. 3.,  9. 
B. 2., 12.              D. 4., 10. 

18.  V ktorej z možností sú uvedené iba neohybné sl ová? 
 
A. niekto, svoj, ako, prísne  
B. očistom, po, teraz, vari 
C. ani, len, svoj, očistom 
D. teraz, hlboko, ani, svoj 

 
 
19.  V ktorej z možností je správne ur čené pod čiarknuté sloveso v úlohe č. 17? 

A. budúci čas, trpný rod, dokonavý vid 
B. minulý čas, činný rod, dokonavý vid 
C. minulý čas, činný rod, nedokonavý vid 
D. budúci čas, činný rod, nedokonavý vid 

 
 
20. Ktorý vetný člen chýba v nasledujúcich vetách? 
Istý človek viedol voz s koňom po rozbahnenej ceste. Kolesá uviazli hlboko v blate. Voz sa 
ani nepohol.  

A. postupne rozvíjací prívlastok 
B. príslovkové určenie 



C. prívlastok  
D. predmet v akuzatíve 

 

21. Ktorý výrok je napísaný bez pravopisnej chyby?  
A. Veľkí tvoria veľké veci, dobrý trvácne. 
B. Všetko krasne na zemi je od slnka a všetko dobré od človeka.  
C. Keď to nejde po dobrom po zlom to ani neskúšaj.  
D. Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok. 

 
 
                                                             Ukážka č. 4 

Mačka žije v spoločnosti človeka od začiatku historického obdobia. Pravdepodobne ju 
zdomácnili Egypťania, keď ju používali v boji proti potkanom a myšiam v obilných skladoch. 
V starom Egypte boli mačky posvätnými zvieratami. 

Dnes žije veľa druhov mačky domácej. Zvyčajne sa plemená delia na dve základné 
skupiny, a to na plemená dlhosrsté a krátkosrsté. Dlhosrsté mačky sú známe ako mačky 
perzské a angorské. Krátkosrsté mačky sa delia na mačky domáce krátkosrsté a rôzne 
cudzie plemená. Najznámejšou                mačkou je siamská mačka, ktorá je aj 
najpopulárnejším                      druhom. 
                                                                                                     (Zdroj: internet- upravené) 
 
 
22. Ktorú dvojicu slovných spojení možno správne do plni ť na vynechané miesta  
v nasledujúcej ukážke? 
 

A. domácou, cudzím 
B. posvätnou, historickým  
C. cudzou, výstavným  
D. krátkosrstou,  výstavným 

 
 
23.  Ktoré zo slov vzniklo odlišným slovotvorným po stupom ako zvyšné tri? 

A. najmilšie   
B. dlhosrsté   
C. najpopulárnejší  
D. historického 

 
 
24. Text  ukážky č. 4 spracujte formou osnovy v dvoch bodoch. 
 
 
25. Nájdite synonymum slova pravdepodobne, ktoré  možno použi ť v ukážke č. 4. 

 
 
 
 
 
 
 



 

DRUHÁ ČASŤ 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

 

TRANSFORMÁCIA TEXTU 
 
Pretransformujte text básne na lyrický (náladový, umelecký) opis prírody. Rozsah 15 viet. 

 
PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV 

POZDRAV 

Pozdravujem vás, lesy, hory, 
z tej duše pozdravujem vás! 
Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, 
zrak jeho urknul, zmámila 
lož, ohlušila presila: 
vy k žitiu privediete zas, 
vy vzkriesite, vy zotavíte, 
z jatrivých vyliečite rán, 
v opravdu priamom, bratskom cite 
otvoriac lono dokorán, 
a srdečnosť kde odveká, 
kde nikdy nevyspela zrada, 
bez dotazu, kto on, čo hľadá, 
na lono to, hľa, v objem sladký 
ramenom láskyplnej matky 
pritúliac verne človeka... 
Len okamih tam pobudnutia: 
už mŕtvie bôľ, už slabnú putá, 
zrak čistí sa, tlak voľneje, 
i oživujú nádeje; 
 
 
 
len jeden pokyn, zášum lesný, 
len jeden horskej riavy skok: 
a duša už sa ladí k piesni, 
tkne sa jej bičík prečudesný – 
a srdce hupká vozvysok; 
len jedno orla skolotanie, 
len jeden švihot sokola, 
prez horu mužné zahvízdanie, 
na holiach jeden záblesk vatry: 
a nás už chváce  povoľa, 
duch už sa zažal, už sa jatrí, 

plamenným krídlom šibe hor’, 
jak v nebo naspäť meteor; 
len chvíľka, ako vzdušný vlas 
čo preletí nám ponad hlavu – 
a už ju máme, myseľ hravú: 
zmladenej duše prez dúbravu 
tak strie sa, ako dúhy pás... 
...Z tej duše pozdravujem vás! 

 

P.O. Hviezdoslav: Hájnikova žena 

 



 
 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ÚSTNA 

 

Pripravte si krátku  reportáž z dovolenkového strediska. Opíšte prírodu,  na opis prírody a jej 
krás využite umelecké vyjadrovacie prostriedky. 
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