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Milí žiaci,

 

úloh. Každá správna odpoveï bude hodnotená 1 bodom. Hodnotené budú len odpovede 

správne zapísané v odpoveïovom hárku k testu. 

Každú ukážku si pozorne preèítajte. Na vypracovanie testu máte urèený èas 60 minút.

   

Prajeme vám ve¾a úspechov.

máte pred sebou test zo slovenského jazyka a literatúry. Test obsahuje ukážky a 25 testových 



   Toto dielo a jeho obsah (vrátane grafickej úpravy a usporiadania) je  chránené autorským právom 
pod¾a zákona è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

   Nosite¾om majetkových práv k autorskému dielu je Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania, ktorý je oprávnený vykonáva� tie majetkové práva k dielu,ktoré sú vyhradené.

   Na každé použitie tohto diela, najmä na vyhotovenie jeho rozmnoženiny, verejné prezentovanie 
a rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajomalebo inou formou prevodu 
vlastnickeho práva a spracovanie diela je potrebný písomný súhlas NÚCEM-u.

   Akéko¾vek použitie diela bez súhlasu NÚCEM-u môže ma� za následok postihnutie
obèianskoprávnou alebo trestoprávnou cestou, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú nosite¾ovi  
majetkových práv alebo autorovi v zmysle ustanovení Obèianskehozákonníka a Trestného zákona, 
prípadne uplatnenie iných práv NÚCEM-u vyplývajúcich mu z autorského zákona a iných právnych 
predpisov. 

Vyhlásenie o autorstve
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Ukážka 1 

ZOO Bojnice 

Zoologická záhrada Bojnice v krásnom prostredí okolia zámku v Bojniciach je najstaršou 

a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Nájdete tu najväèší poèet zvierat, až 

373 druhov. Zaujímavos�ou tejto ZOO je aj pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium a terárium. 

ZOO Bojnice pripravila atrakciu pre deti, ktorou je devä�metrová vyhliadková veža. Z nej sa môžu 

spusti� po šmýkaèke rovno medzi domáce aj skrotené divé zvieratá. Zoologická záhrada Bojnice je 

rozhodne miestom, ktoré by ste mali navštívi�.

 

 

 

(Zdroj: internet)

K uvedenej ukážke sa vz�ahujú úlohy 01 – 05.

01. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

ZOO sa rozprestiera v blízkosti okresného mesta.

Z¾avu na vstupnom do ZOO majú iba školopovinné deti.

ZOO má v zimnom období najkratšiu otváraciu dobu.

Neïaleko Bojníc sa nachádza zoologická záhrada.

02. V ktorej z možností je nesprávne vysvetlené cudzie slovo?

terárium – pôvodné prostredie života plazov

akvárium – nádrž s vodou na chov vodných živoèíchov

atrakcia – zaujímavos�, pútavá zábava

pavilón – samostatná budova v uzavretom komplexe budov

Návštevník

Dospelí

Die�a od 4 do 15 rokov

Invalidní dôchodcovia (s platným preukazom)

Dôchodcovia

Študenti (preukaz ISIC)

Cena

2,50 €

1,30 €

1,30 €

1,60 €

1,60 €

Otváracia doba:

Cenník:

Mesiace

marec

apríl – máj

jún – august

september

október – november

december – február

Otváracie hodiny

8.00 – 17.00

8.00 – 18.00

8.00 – 19.00

8.00 – 18.00

8.00 – 17.00

8.00 – 15.00
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03. V ktorej z možností sa nachádza veta s viacnásobným podmetom?

V krásnom prostredí okolia zámku v Bojniciach sa nachádza ZOO, ktorá je najstaršou 
  a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou u nás.

K zaujímavostiam tejto ZOO sa zaraïuje aj pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium 
  a terárium.

Atrakciou ZOO Bojnice je aj devä�metrová vyhliadková veža s možnos�ou spusti� sa 
  po šmýkaèke rovno medzi antilopy, zebry a srnky.

V bojnickej ZOO nájdete najväèší poèet zvierat, až 373 rôznych druhov vtákov, plazov 
  a cicavcov.

04. Pod¾a akých vzorov sa skloòujú cudzie slová akvárium a atrakcia?

srdce, ulica                               srdce, žena

mesto, žena                              mesto, ulica

Test zo slovenského jazyka a literatúry

05. Ktoré slovné spojenie nie je združeným pomenovaním?

zoologická záhrada devä�metrová veža

domáce zvieratá vyhliadková veža

Ukážka 2
 

    Na plote pristáva kondor! Keï pristáva kondor, èas sa spomalí. Zježený temný vták hlasno 

brzdí v hmatate¾nom vzduchu. Keï sa pazúry položia na drôt, všetko zasiahne jediný �ažký tón. 

Potom pod krásnou váhou a silou dlho zuní pletivo. 

    A obrovské krídla sa pero za perom zasúvajú na lesklý chrbát. Sucho šuchocú. Praskajú. 

Elektrina odlieta.

    Až sa v nehybnom tichu týèi dokonalá silueta.

    Túto chví¾u nechcem zabudnú�.
(Zdroj: Zuzana Cigánová – Kúsok cesty okolo sveta)

K uvedenej ukážke sa vz�ahujú úlohy 06 – 10.

06. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu?

Silueta kondora sa vznáša na oblohe.

Pristávajúci vták za�ahuje ostré pazúry.

Pri pristávaní prechádza vtákom elektrina.

Pod �archou kondora drôty spievajú.

07. V ktorej z možností sú vhodne nahradené všetky vybrané významy podèiarknutých slov              

z textu?  �ažký tón, lesklý chrbát, nehybné ticho

váhavý tón, ligotavý chrbát, skamenené ticho

mohutný tón, èierny chrbát, stàpnuté ticho

masívny tón, jagavý chrbát, zmeravené ticho

hlboký tón, blyš�avý chrbát, desivé ticho
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08. Ukážka je 

jednoduchý statický opis. dynamický umelecký opis.

odborný statický opis. dynamický odborný opis.

09. V ktorej z možností je správne uvedená výslovnos�?

vtág hlasno, všetko, �ašký, obrovské

fták hlasno, fšetko, �ažký, obrouské

fták hlasno, všetko, �ažký, obrovské

ftág hlasno, fšetko, �ašký, obrouské

10. V ktorej z možností je správne charakterizovaný literárny žáner?

Óda je epická báseò, ktorá vyniká nadnesenos�ou a pátosom.

Balada má pochmúrny dej a konèí sa ví�azstvom dobra nad zlom.

Román zobrazuje široký okruh života, vystupuje v òom ve¾a postáv.

V poviedke sa charaktery postavy v priebehu deja vyvíjajú a formujú.

ESI 2011
Welcome to Slovakia

Svet mal možnos� dozvedie� sa
o mladých vedcoch zo Slovenska

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala v roku 2011 prestížnu 

sú�až Expo Sciences International (ESI) v Bratislave. Ako je vo svete mladých vedcov 

dobre známe, v roku 2009 v africkom Tunise zástupcovia AMAVET-u slávnostne prebrali 

štafetu organizátora sú�aže mladých vedcov. 

ESI je svetová výstava a sú�až vedeckých prác študentov, ktorá sa organizuje každý 

druhý rok, ale vždy na inom kontinente. Zaèiatky histórie ESI sa zaèali písa� v Európe 

a siahajú až do roku 1989 do francúzskeho mesta Brest.

Organizovanie celosvetovo známej sú�aže je ve¾kým krokom nielen pre mladých ¾udí, 

ktorých sa táto prehliadka vedeckých prác  priamo dotýka, ale aj pre Slovensko, ktoré má takto 

možnos� dokáza�, že je malou ve¾kou krajinou. Sú�až umožòuje mladým adeptom vedy 

komunikova�, tvori�, informova� a experimentova�. Navyše môžu predstavi� svoje práce 

rovesníkom a širokej verejnosti, precvièi� sa v komunikácii, uèi� sa obhajova� svoje myšlienky. 

Cie¾om svetovej výstavy mladých vedcov Expo Sciences International je okrem iného aj 

ukáza�, že vedy sa netreba bá�, staèí ju len pochopi�. Skúma� a objavova� ju – to je pre mladých 

napínavé dobrodružstvo a výzva pre dobro ¾udstva.

Organizátorom sa splnil sen a v èase od 18. do 24. júla 2011 svetovú výstavu 

a Bratislavu navštívilo okolo 1 200 mladých vedcov a odborníkov z celého sveta. 

Záštitu nad Expo Sciences International prevzali prezident Slovenskej republiky 

a vtedajšia predsedníèka našej vlády. 

Viac informácií nájdete na stránke www.esi2011.sk  alebo  www.esi2011.eu.

(Zdroj: Quark)

Ukážka 3
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11. Èo bolo cie¾om svetovej výstavy a sú�aže ESI 2011?

Ukáza� mladým, že veda je pochopite¾ná a že nemajú ma� z nej strach.

Podpori� stretnutie mladých umelcov a vedcov z celého sveta.

Skúma� a objavova� rôzne napínavé vedecké dobrodružstvá a sú�aže.

Umožni� úèastníkom ESI realizáciu výskumu poèas výstavy.

12. Preèo mal svet možnos� dozvedie� sa o mladých výskumníkoch zo Slovenska?

AMAVET v roku 2011 sa konal v Bratislave.

Mladí vedci reprezentovali Slovensko v Tunise.

Slovensko dokázalo, že nie je malou ve¾kou krajinou.

Výstava a sú�až ESI 2011 sa uskutoènila v Bratislave.

13. Èo sa môžete dozvedie� z ukážky?

Dva roky pred akciou prevzal AMAVET v Tunise úlohu usporiadate¾a ESI v Bratislave.

Poèas letných prázdnin v roku 2011 sa konal AMAVET v Bratislave.

V júli 2011 v Bratislave sú�ažilo 1 200 mladých vedcov a umelcov z celého sveta.

AMAVET je združenie pre mládež, vedu, techniku a umenie na sú�aži Expo – ESI.

14. Kto bol reprezentaèným patrónom výstavy v roku 2011?

predstavite¾ Expo Sciences International

najvyšší predstavitelia SR

zástupcovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku

organizátori zo Slovenska

15. Ktorý výraz je typický pre umelecký text?

obhajova� myšlienky

malá ve¾ká krajina

záštitu prevzali

prestížna sú�až
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K uvedenej ukážke sa vz�ahujú úlohy 11 – 15.
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16. Èo vyplýva z nasledujúceho textu?

Najdôležitejším zdrojom príjmu Tanzánie je export rýb, konkrétne okúòa nílskeho, ktorý bol 

nasadený do Viktóriinho jazera, v ktorom úplne znièil pôvodný ekosystém. Kým domáci obyvatelia 

hladujú, do Európy a do Japonska denne letecky putuje viac ako 500 ton týchto rýb. 

(Zdroj: internet)

V Európe a v Japonsku sa konzumuje prive¾a rýb.

Tanzánia najviac zarába na dovoze okúòa nílskeho.

V Tanzánii bol úplne znièený ekosystém.

Tanzánia je hospodársky závislá na vývoze rýb.

17. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí?

Vošiel do _atematického kabinetu _ákladnej školy v Záhumní. Onedlho stál pred budovou 

_olicajného zboru Slovenskej _epubliky. Potom kráèal po _lici obrancov mieru.

M, z, P, R, u

M, Z, p, R, U

m, Z, p, r, u

m, Z, P, r, U

18. V ktorej z možností sú uvedené iba neohybné slová?

potichu, vèera, hej, veèera

okolo, medza, možno, ani

vari, heš, napokon, v¾avo

naspamä�, tebe, už, aj

19. V ktorej z možností sú predložky použité správne?

Hoci sa v tom nevyznala, všetko zobrala na vlastnú zodpovednos�.

Brat bol vždy prísny na seba, ale môj názor bral vždy v úvahu.

Poslala po odborníka, lebo sa už ve¾mi dlho zaoberala s problémom.

Preèítaj si pozorne návod k použitiu a pouvažuj o dávkovaní.
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21. V ktorej vete je tvar vymedzovacieho zámena uvedený správne?

Žiaèky zostali v otvorenej triede samé.

Samí od seba sa pridali aj ïalší muži.

Deti si pripravili projekt z dejepisu sami.

V telocvièni trénovali chlapci úplne sami.

20. V žiackej práci sa vety poprehadzovali. Ktorou vetou žiak zaèal a ktorou skonèil rozprávanie?

1. Zostalo nám ešte dos� èasu, aby sme sa posledný raz vykúpali v mori. 

2. V blízkosti sa pohyboval akýsi domorodý mladý muž. 

3. Za hlavou jej ležala taška s našimi dokladmi a peniazmi. 

4. Mama vyskoèila a dala sa do behu za zlodejom. 

5. Otec trielil z vody za nimi. 

6. Otec a ja so sestrou sme sa vnorili do morských vån a mama zostala na brehu a opa¾ovala sa. 

7. Poèas posledného dòa na dovolenke sa nám stala takáto nepríjemnos�. 

8. Mama sa na òu vrhla a na tvári jej zažiaril radostný úsmev. 

9. Hoci sme mali odlet až poobede, izby sme museli uvo¾ni� už ráno. 

10. Obaja krièali na ležiacich na pláži: „Zlodej! Chy�te ho!“ 

11. Niektorí bežali zlodejovi oproti. 

12. Vtom sa otec pozrel k brehu a zakrièal na mamu: „Ukradol ti tašku!“ 

13. Zaèala sa ve¾ká naháòaèka. 

14. Keï videl, že ho už doháòajú, hodil tašku do piesku. 

1.; 14. 12.; 5.

7.; 8. 9.; 11.

22. Ktorá z nasledujúcich ¾udových múdrostí je pranostikou?

Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Keï neteèie, aspoò kvapká.

Margita muchám vrece rozväzuje.

Po daždi zas slnko svieti.

23. Do ktorého výroku doplníte antonymum slova múdry?                                                 
(Pomôžte si doplnením na prázdne miesto vo vete.)

Žiaden èlovek nie je nikdy dos� _____ .

Nik nie je taký _____, aby nemohol bra� um od iných.

_____ èlovek radšej vždy ustúpi.

Každý, kto je skúpy, ten je vlastne _____ .
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KONIEC TESTU

24. Inzerát

  Prenajmem neïaleko centra KE slneèný 3,5-izb. byt (+ vstupná hala, kuchyòa, kúpe¾òa, 

  WC, komora, 2 balkóny, terasa, alarm),

• vysoké stropy, 
2• 135 m , 5. posch., 

• bez zariadenia,

• plynové kúrenie, 

• po generálnej rekonštrukcii, 

• k bytu možnos� prenaja� aj garáž.

Cena: 950,- EUR + platby za energie

 Èo všetko je zahrnuté v cene nájmu bytu? 

Nájom za byt, bez poplatkov za plyn, vodu, elektrinu, garáž.

Nájom za byt s garážou, poplatky za plyn, vodu, elektrinu.

Nájom za byt a garáž, bez poplatkov za plyn, vodu a elektrinu.

Nájom za byt, poplatky za plyn, vodu,  elektrinu  aj  garáž.

 

                                                                                 (Zdroj: tlaè)

25. V ktorej z uvedených viet sa nachádza skratkové slovo?

Teší sa napr. na veèerný beh Košicami.

Ve¾mi sa teším na vystúpenie S¼UK-u.

Nezabudni si dnes kúpi� lístky na MHD.

Z BA cez ZV do MI je necelých 500 km.
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