
Test 2 

Ukážka 3 

Výšivky 

Človek začal zdobiť svoj odev výšivkami. Najskôr na hrubom konopnom plátne, neskôr na 

tenkom ľanovom. Nástupom strojovej výroby pribudli tenké farebné bavlnené plátna (šifón, batist, 

popelín, kanafas). 

 Vývoj môžeme sledovať aj vo farebnosti. K najstarším farbám patrila červená, modrá, žltá, 

ktoré sa v niektorých regiónoch dopĺňali zlatou a striebornou niťou. V neskoršom období však 

pribudla zelená, fialová, oranžová a iné, ale niekde až za cenu menšieho estetického pôsobenia. 

 Výšivkami sa upevňoval regionálny charakter kroja, uplatnili sa aj pri výzdobe interiérov. 

Dodnes sa zaužívali niektoré regionálne pomenovania, ktoré vznikli na základe techník výšiviek 

(napr. žilinský výrez, horehronské krížiky, detvianska krivá ihla, hontianske drobnokrížikové,  

púchovský prútikový rez). 

 O rozvoj slovenského výšivkárstva sa starali mnohé družstvá a spolky, napr. spolok Izabela, 

Detva, Slovenka a pod. 

Estetická výchova pre stredné školy 

 

1.. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky 3?  

A. Jednou zo zaujímavých výšivkárskych techník je púchovský prútikový krížik.  

B. Odevy z tenkého farebného plátna pribudli vďaka strojovej výrobe.  

C. K najstarším farbám v našich regiónoch patrila červená, modrá a žltá.  

D. Výšivky sa uplatňovali aj pri výzdobe interiérov. 

2. Ktorými farbami, ktoré pribudli v neskoršom období, sa niekde vyšívalo až za cenu 

menšieho estetického pôsobenia? 

3. Urč vetné členy a sklady zvýraznenej vety v ukážke 3. 

4. V ktorej možnosti je uvedený správny význam slova interiér?   

A. človek s vyšším vzdelaním  

B. vnútorná časť  

C. zamestnanec Interu  

D. vonkajšia časť 

5. Vypíš z prvého odseku ukážky 3 všetky vzťahové prídavné mená. 

6. Utvor vetu, v ktorej bude podmet vyjadrený neurčitým zámenom. 

7.  A keď zas svetlo rannej zory 

 osvieti  tvár tú nebeskú,  

ja tam budem, kde ľúbosť horí  

v hviezdnych očí jasnom blesku.  A. Sládkovič Marína 

Vypíš z umeleckého textu všetky epitetá. 

8. V ktorej z možnosti je nespisovné slovo alebo nespisovná väzba?  

A. Každá dieťa dostalo karamelové lízatko. 

B. Stlačte druhé tlačidlo vľavo!  

C. Práve mi napadlo, že tá peňaženka bude určite v nákupnej taške.  

D. O päť minút sa vrátim. 

9. 9. júla sa na bratislavskom Hlavnom námestí predviedlo niekoľko desiatok spevákov ľudových 

piesní. Bratislavčania i ostatní návštevníci hlavného mesta si tak mohli spríjemniť teplý letný 

podvečer. 

Ktorý žáner zodpovedá uvedenému textu?  

A. inzerát   B. oznámenie   C. správa   D. plagát 

10. Ktorá z uvedených básní nie je s ľúbostnou tematikou?  

A. Ľ. Štúr – Rozlúčenie  

B. J. Kostra – Každý deň  

C. J. Urban – Voda, čo ma drží nad vodou  



D. J. Kostra – Slniečko septembra 

 

Ukážka 2 

 Atmosferický úkaz, zvný blesk, je silný elektrický výboj vnútri oblaku, medzi oblakmi 

a povrchom zeme počas búrky. Elektrina v oblakoh vzniká v dôsledku nabíjania čiastočiek ľadu, 

ktoré tvoria oblak. Menšie čiastočky ľadu sú nabité kladne, väčšie čiastočk ľadu  vodné kvakpky sú 

nabité záporne. Oblak je tada kladne nabitý v hornej časti  záporne v dolnej čsti. Keď napätie medzi 

týmito dvoma čassťami oblaku presiehne určitú kritickú hodnotu, dôjde k výboju – blesku. 

 Každký blesk e sprevádzaný hrmením. Zvukový efekt – hrom, vzniká prudkým rozpínaním 

rozhorúčeného vzduchu. 

 Teplota na mieste dopadu blesku dosahuje až 30 000 C. 

 Rekodrný počet bleskopv spevádza skoro každodenné búrky na Malajskom súostroví (Jáva, 

Sumatra), v oblasti Guinejského  alebo Mexického zálivu. V priebehu minúty tu do Zeme udrie 

takmer dvetisíc bleskov (úderom blesku v týchto obastiach zahynie keždý deň okolo 20 ľudí). 

 

11. Ktoré z tvrdení vzťhujúce sa k ukážke 2 je pravdivé?  

A. Blesk je silný elektrický výboj, ktorý nastane v oblaku tesne pred búrkou.  

B. Menšie čiastočky ľadu sa nabijú záporne, a tak vzniká v obalkoch elektrina.  

C. Prudkým rozpínaním horúceho vzduchu vzniká hrom.  

D. Úderom blesku na Malajskom súostroví zahynie ročne okolo 20 ľudí. 

12. Urč gramatické kategórie a vzor podčiarknutého slova v ukážke 2. 

13. V ktorej z možností je nesprávne uvedený význem predpony?  
A. poly – slová s významom mnoho, množstvo  

B. multi – slová s významom mnoho mnohonásobný  

C. uni – slová s významom jedno-, jeden, jednotný, zjednocujúci  

D. auto – slová s významom mobilný, pohyblivý 

14. Utvor od slovesa tancovať 
a) slovesné podstatné meno b) činné príčstie prítomné c) prechodník 

15. V ktorej možnosti je správne uvedené pomenovanie pre najstarší slovanský jazyk?  

A. staroslovinčina  

B. praslovančina  

C. staroslovienčina  

D. praslovenčina 

16. Pri každej ukážke urč jazykový štýl:  

A. Vmalebnom prostredí hôr si našiel svoj domov. Chalúpka učupená blízko ihličnatej mladiny 

mu pripomínala detstvo.  

B. A preto mi dovoľte, vážení prítomní, oboznámiť vás s dielom, ktoré má pre našu spoločnosť 

veľký význam. Nemôžem nepomenúť spomzorov, bez ktorých by sa stavba nového 

rehabilitačného centra nemohla uskutočniť.  

C.  - Dobehneš?  

- Nemôžem. Mám zaracha.  

D. Z hľadiska sklady je veľmi dôležitý jeden z neurčitých slovesných tvarov, a to neurčitok. 

Vyskytuje sa vo vetách veľmi často a má funkciu hlavných a vedľajších vetných členov. 

17. Vypíš všetky priraďovacie súvetia zlučovacie: Pohonič sedel na voze a driemal. Bola tu 

včera večer, a nenechala ti nijaký odkaz. Zaujímavé poviedky o mladých ľuďoch sú mojím 

obľúbeným čítaním. Dýchal prudko a trhane. Chcel som odpovedať, no nemohol som 

prehovoriť. Dievčence kráčali ulicou, bezstarostne sa prekárali. 

18. Vytvor zvieracie prídavné mená od podstatných mien – blcha, slimák, had, žirafa, 

mucha. 

19. Akým slovotvorným spôsobom vznikli slová fotoateliér, svetovláda, slovotvorný, 

akvapark? 



20. V ktorej možnosti je nesprávny tvar slovesa v rozkazovacom spôsobe?  

A.Nalej!  

B. Pime!  

C. Uviješ! 

D. Bež! 

 

 

 

 


