TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Úryvok č.1
Kým my sa musíme angličtinu učiť, pretože je pre nás nevyhnutná, Angličania majú o túto starosť
menej. Ich materinský jazyk je zároveň dorozumievacím jazykom celého sveta. Zrejme práve preto,
podľa posledných výskumov, Angličania výrazne zostávajú v učení sa iných jazykov. Napríklad
francúzštinu sa učí len 11 percent žiakov, zatiaľ čo v Taliansku je to až 18 percent. Rovnako
aj nemčinu sa učí len 6 percent, kým v Dánsku po nemecky hovorí takmer 50 percent školákov.
Tak ako pre všetky ostatné krajiny, ktorých materinský jazyk je iný ako tie svetové, tak aj pre Veľkú
Britániu platí, že kto nevie požadovaný jazyk, nezíska vo svete žiadne pracovné miesto.
1. V ktorej možnosti je uvedená správna charakteristika Angličanov vyplývajúce
z úryvku č.1?
A – Nemajú záujem o nemčinu.
B – V porovnaní s inými sa menej učia cudzie jazyky.
C – Po francúzsky sa učí rovnaký počet Angličanov a Talianov.
D – Ľahko sa zamestnajú v zahraničí.
2. Ktoré z uvedených slovných spojení je napísané správne?
A – Potrebujem učebnicu pre začiatočníkov.
B – Učím sa anglický.
C – Hovorí niekoľko jazykov.
D – Chcem sa zdokonaliť angličtinu.
3. V ktorej možnosti sú správne napísané interpunkčné znamienka?
A,
B,
C,
D,

„Váš hlas,“ povedal dojatý, „som poznal.“
„Váš hlas“ povedal dojatý „som poznal.“
„Váš hlas“, povedal dojatý, „som poznal“
„Váš hlas,“ povedal dojatý „som poznal“.
4. Podľa akého vzoru sa skloňuje prídavné meno v slovnom spojení – husacia masť ?

A, páví
C, otcov

B, cudzí
D, pekný

5. V úryvku č.1 sa nepíše o tom, ako sa učia cudzie jazyky:
A, Taliani
C, Nemci

B, Angličania
D, Dáni

6. Ktoré z týchto slov je slovesným podstatným menom?
A, chôdza
C, pochod

B, chodenie
D, chodba

7. Ktoré slovo vzniklo skladaním?
A, podpredseda
C, majetoček

B, UNESCO
D, drevorubač

8. Od názvu Nitra sú správne utvorené slová:
A, Nitrančan, Nitranka, nitrianský
B, Nitran, Nitrianka, nitriansky
C, Nitrančan, Nitrančanka, Nitriansky
9. Doplňte náležité slovo do prirovnania: Je múdry ako …
A, Matuzalem
C, Šalamún

B, Mojžiš
D, Stalin

10. Nevyjadrený podmet je vo vete:
A, Nikto nič nepovedal.
B, Všetci ho počúvali.
C, Fajčiť je zakázané.
D, Janka nebudú operovať.
11. Podľa akého vzoru sa skloňuje podmet vo vete - Vedúci sa vrátil. ?
A, chlap
C, cudzí

B, hrdina
D, žena

12. Debut je:
A, prvé uverejnené umelecké dielo
B, druhé a ďalšie vydanie umeleckého diela
C, „krst knihy“ po jej prvom vydaní
D, venovanie literárneho diela
13. Súhrn ľudovej kultúry predovšetkým kultúry dedinského človeka nazývame:
A, dedinská kultúra
C, dedinský regionalizmus

B, folklór
D, rustikálne augmentatívum

Úryvok č.2
Zlatistým morom obilia sa brodila temná masa. Rogan si až po chvíli uvedomil, že je to obrovské
stádo dob...tka. Na jeho čele kráčal ozrutný býk. Pod kopytami sa mu chvela zem a jeho dych
rozhŕňal pšenicu ako por...v... silného vetra. Na mohutnom chrbte sedela postava podobná ľudskej,
avšak neporovnateľne robustnejšia, s kop...tami namiesto chodidiel. Z hr...v... slnkom vybielených
vlasov trčala dvojica zahnutých rohov. Boli také veľké, že obyčajnému človeku by ich váha určite
zlomila väz... .
14. Doplň do úryvku č.2 i/y; í/ý
15. Z úryvku č.2 vyplýva, že:
A, Býk bol taký veľký, že by jeho váha zlomila obyčajnému človeku väzy
B, Váha rohov býka by dokázala zabiť obyčajného človeka
C, Postava, ktorá sedela na býkovi, mala také ťažké rohy, že ich váha by dokázala zabiť človeka.
D, Rogan sa bál býka s veľkými rohami.

16. Zvýraznené slovo v úryvku č.2 – morom - sa skloňuje podľa vzoru:
A, mesto
B, dub
C, stroj
D, srdce
17. Z prvej vety úryvku č.2 vypíš básnický prívlastok (epiteton)
................................................................................................................................
18. Akým druhom románu je dielo, z ktorého pochádza úryvok č.2?
A, detektívny román
B, humoristický román
C, dievčenský román
D, fantastický román
19. Napíš slovom, koľko prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný,
sa nachádza v úryvku č.2.
................................................................................................................................

20. V ktorej možnosti sú všetky pomnožné podstatné mená ženského rodu?
A, Michalovce, narodeniny, sane, dvercia
B, kvasnice, Vianoce, preteky, Donovaly
C, vidly, nožnice, nohavice, vráta
D, sánky, Smolenice, husle, Tatry

