
Test 1 

Ukážka 1 

Predslov 

To, o čom sa tu hovorí, 

nie sú moje myšlienky. 

Driemu v ľuďoch, 

v najhlbšom vnútri ľudí. 

Prosté pravdy, ktoré zažiaria 

sťa hviezdy za tmavej noci, 

len čo vyjdú na svetlo. 

 

V tvojom srdci žije tichý oheň. 

Odfúknime popol, 

lebo hrozí, že sa pod ním zadusí. 

Potom tvoj život  

opäť prenikne teplo. 

 

Nehľadaj v tejto knižke pevnú tému. 

beztak sme už dosť naprogramovaní. 

Život je niečo iné, život je stále v pohybe. 

A predovšetkým, v živote ide 

o šťastie živých ľudí. 

 

Otvor si ducha pre svetlo. 

Otvor si srdce pre radosť.     Phil Bosman: Mám ťa rád 

 

1. Ktorá myšlienka vyplýva z uvedeného Predslovu? 

A. Každý človek je stvorený na to, aby sa mohol tešiť z úchvatných krás prírody.  

B. Autor naznačuje, že všetky myšlienky v knihe sú výhradne jeho vlastné.   

C. Pre autora je dôležité, aby ľudia žili šťastne a žiarili radosťou.  

D. Ak človek odfúkne popol zo svojho srdca, bude lepšie naprogramovaný. 

2. Ktorý z uvedených jazykových prostriedkov je prirovnanie?  

A. žiaria sťa hviezdy  

B. tichý oheň  

C. otvor si srdce  

D. život prenikne teplo. 

3. Vypíš personifikáciu z vyznačeného dvojverša prvej strofy. 

4. Beztak sme už dosť naprogramovaní. Vetu daj do singuláru. 

5. Ktorá z možností platí pre sloveso zažiaria v ukážke 1? 

A. 3. os, mn.č., prít.č, oznam. s, činný r, dok. vid  

B. 1.os, mn. č, bud.č, oznam.s, činný r, dok.vid  

C. 3.os, mn.č, bud,č, oznam.s, činný r, dok., vid 

D. 3.os, mn.č, prít.č, oznam.s, činný r, nedokon.vid 

6. Keď niekedy nemôžeme získať to, čo sme chceli, tvárime sa, že sme o to vlastne vôbec nestáli. 

V ktorom krátkom epickom žánri sa vyskytuje väčšinou na konci poučenie? 

7. Doplň v texte chýbajúce interpunkčné znamienka: Pomož mi prosím! modlikal hvezdár. Tak 

uprene som hľadel na hviezdy, že som nezbadal studňu. To je tvoja chyba povedal okoloidúci. Máš 

pozerať, kadiaľ ideš. 

8. Vypíš z textu všetky príslovky: Autobus stojí poniže. Operní speváci si musia dávať pozor na 

hlas. Nasilu sa zasmial. Mal obavu z rána nasledujúceho dňa. Bežal okolo školy. Sčasti má pravdu. 

nevracaj sa potme! 



9. Ktoré z uvedených súvetí je podraď. s vedľajšou vetou vyjadrujúcou príslovku miesta? 

A. Dobehli sme na značku, ktorú nám ukázala telocvikárka.  

B. Rozkopali ulicu, po ktorej ešte nedávno jazdili električky.  

C. Prišli do mesta, aby sa s ňou konečne stretli.  

D. Pozerala tam, kam hľadeli všetci turisti. 

10. Daj slovo situácia do datívu množného čísla.  

 

 

Ukážka 2 

 Podľa názvov miest sa metonymicky nazvalo mnoho druhov liehovín a potravín. najskôr sa 

názvy uvádzali ako firmy, s veľkými začiatočnými písmenami, no postupne sa do slovníkov dostali 

ako bežné názvy písané s malými začiatočnými písmenami. 

 Veľmi známa je liehovina vyrobená destiláciou vína, ktorá sa nazýva koňak. Názov vznikol 

podľa mena francúzskeho mestečka Cognac, kde sa vyrába. V okolí mesta Cognac a Jarnac, 

neďaleko prístavu Bordeaux, sa pestuje špeciálny druh viniča, ktorý je najvhodnejší na pálenie 

koňaku. Doslova ten istý nápoj ako koňak je aj brandy. Brendy je anglický názov všetkých 

destilátov, čo sa získajú pálením. (Po anglicky brand značí vypálené.) Avšak podľa 

medzinárodných dohôd sa názvom koňak označuje iba destilát pochádzajúci z oblastí Cognac 

a Jarnac. 

 Známe víno malaga nesie názov od španielskeho prístavného mesta a sherry od španielskeho 

Jerezu (v španielčine cheres), zdeformovaného v anglickej výslovnosti na šery. Víno Bordeaux sa 

pestuje v okolí veľkého prístavného mesta Bordeaux v juhozápadnom Francúzsku a odtiaľ sa 

vyváža do celého sveta. Víno tramín pôvodne pochádza z obce tramino v Tirolsku, hoci dnes sa tma 

už nepestuje. 

    Jozef Mistrík: Jazyk a reč 

11. Vypíš z textu všetky názvy vín. 

12. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 2?  

A. Známe destiláty koňak a žarnak sú pomenované podľa názvov francúzskych miest.  

B. Koňak je anglický názov všetkých destilátov, ktoré sa získajú pálením.  

C. Mnoho názvov liehovín a potravín sa dnes v slovníkoch uvádza s veľkým začiatočným 

písmenom.  

D. V Tirolsku sa zrodilo víno tramín, ktoré sa však dnes v tejto oblasti nepestuje. 

13. Ktoré tvrdenie o slove sherry je pravdivé?  

A. Slovo sherry je anglického pôvodu a názov nesie od prístavného mesta Sherry. 

B.Slovo sherry je pomenovanie pre najlepší druh koňaku vo Francúzsku.  

C. Slovo sherry je anglickou deformáciou výslovnosti názvu španielskeho mesta.  

D. Slovo sherry je španielska skomolenina slova cheres. 

14. V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané bezchybne?  

A. anglický jazyk, víno z Francúzska, jazyk Angličanov, francúzske zemiaky 

B. Anglický trávnik, anglický jazyk, francúzske zemiaky, pekné Francúzky 

C. Angličanka, známe trávniky Angličanov, francúzsky koňak, francúzska výslovnosť 

D. francúzske zemiaky, anglické trávniky, zaplavené anglické územia, história Francúzov 

15.Ktoré dvojice slov významovo k sebe nepatria?  

A. epiteton, básnický prívlastok   B.inotaj, tajnička  

C. analýza, rozbor     D. dialektizmus, nárečové alebo miestne slovo 

16. V ktorej z možností sú uvedené roky, ktoré súvisia s vývinom slovenského spisovného 

jazyka? A. 863,1848   B.1918,1989   C. 1787,1843   D.1914, 1945 

17. Ktoré pomenovanie platí pre náuku o pôvode slov?  

A. morfológia  B.etymológia   C. etnológia   D.lexikológia 

18. Urč vety podľa zloženia. Pri priraďovacích súvetiach aj druh, pri podraďovacích ja 

vedľajšiu vetu:  



a) Všetci sme dúfali, že naši hokejisti prinesú opäť nejakú medailu. 

b) Nadišiel október a priniesol do Rockfortu mrazivú vlhkosť.  

c) Pamätáš sa na ňu?  

d) Spoza neďalekej budovy zrazu náhle vybehlo húkajúce policajné auto. 

19. Aký jazykový štýl priradíš ku skupine slov neblbni, dévédečko, samoška, foťák? 

20. Dnes večer som stihol derniéru známej Shakespearovej hry. Slovo derniéra znamená:  

A.druhé a ďalšie predvedenie hry   B. posledné predvedenie hry  

C. slávnostné predvedenie hry   D. prvé predvedenie hry. 

 

 


