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1. časť testu – Počúvanie

Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania 
odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, 
aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Prvá nahrávka

  Vypočujte si rozhovor so známou trénerkou populárneho fitnesu.
   Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných 

možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 až 08.

01  Martina

 (A) sa potrebovala pred časom rýchlo zbaviť nadváhy.
 (B) začala zo začiatku posilňovať bez cudzej pomoci.
 (C) sa chcela spočiatku len zbaviť pohybových ťažkostí.
 (D) začala po istom čase uprednostňovať posilňovanie.

02  Martina sa začala aktívne venovať fitnesu

 (A) v 15 rokoch.
 (B) pred 4 rokmi.
 (C) pred 5 rokmi.
 (D) v 18 rokoch.

03  Po absolvovaní kurzu sa Martina stala

 (A) najúspešnejšou slovenskou fitneskou.
 (B) trénerkou začiatočníkov vo fitnese.
 (C) metodičkou pre zásady cvičenia.
 (D) odborníčkou na správnu výživu.
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04  Martinu k posilňovaniu s činkami priviedlo hlavne to, že

 (A) túžila vyzerať ako úspešné cvičiteľky.
 (B) chcela pomôcť ľuďom začať cvičiť.
 (C) potrebovala nabrať svalovú hmotu.
 (D) začala denne užívať proteínové nápoje.

05  Majsterkou sveta sa stala

 (A) Martina.
 (B) Timea.
 (C) Mirka.
 (D) Zora.

06  Cvičiteľku Timeu Majorovú Martina obdivuje hlavne preto, lebo

 (A) odporúča ľuďom zdravý spôsob života.
 (B) je bystrá v úsudkoch.
 (C) dokáže uspieť na svetových pódiách.
 (D) upúta svojou krásou.

07  Ľudia s nadváhou by mali obmedziť cvičenie

 (A) s činkami.
 (B) na bežiacom páse.
 (C) na kardio-strojoch.
 (D) na bicykli.

08  Z  nahrávky vyplynulo, že Martina je

 (A) ctižiadostivá.
 (B) kreatívna.
 (C) vytrvalá.
 (D) súťaživá.



Vzorový test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry – časť Počúvanie

© NÚCEM, BRATISLAVA4

Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Druhá nahrávka

  Vypočujte si úryvok z poviedky súčasného spisovateľa Pavla Rankova.
   V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 

(09 až 16) v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie textu s úlohami 09 až 16.

Žena sa neznepokojila, keď jej štvorročný 09  začal na konci leta 10  . Ale už po 

siedmich dňoch sa pobrala s dieťaťom k lekárke, lebo záchvaty pripomínali astmu. Astma 

to však nebola, bola to 11  . Dieťaťu škodili emisie z 12  továrne. Lekárka dala 

matke dobrú radu – musia zmeniť miesto svojho trvalého 13  . Pokojné noci sa pre matku 

a dieťa 14  . Elena podozrievavo prezerala deti v synovej 15  , hľadala to dieťa, 

ktoré jej syna nakazilo. Všade videla bacilonosičov. Chlapcovo telíčko bolo čoraz 16  .
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Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Tretia nahrávka

   Vypočujte si dve novinárske správy (text A, text B) a heslo zo slovníka Péter Hunčík 
(text C).

   Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 17 až 24, či je pravdivé (A), nepravdivé (B), 
alebo z nahrávky nevyplýva (C).

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 17 až 24.

17  Poľská vláda povolila konanie Zimných olympijských hier 2022 v Krakove.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

18  Spoločný poľsko-slovenský projekt Krakov/Tatry schválili oba národné parlamenty.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

19  Oficiálne otvorenie akcie v Košiciach sa uskutočnilo v historickej divadelnej budove.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

20  Košice sa stanú aj Európskym hlavným mestom športu.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

21  Najvydarenejšie číslo košickej svetelnej šou bol štart kozmickej družice.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

22  Péter Hunčík bol aj detským psychológom.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

23  Péter Hunčík patril medzi poradcov slovenského prezidenta.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva

24  Péter Hunčík rozvíja aktivity aj vo svojom rodnom meste.

 (A) pravda       (B) nepravda       (C) nevyplýva


