
Test 11 

UKÁŽKA 1 
 Len málo panovníkov vládlo v storočí, v ktorom žilo, tak výrazne ako Napoleon Bona- 

parte – francúzsky cisár a jeden z najväčších dobyvateľov všetkých čias.  

 Po francúzskej revolúcii – období bez zákonov a poriadku, boli Francúzi radi, že majú  

opäť jediného silného vládcu. Bol ním Napoleon, ktorý sa stal hrdinom Francúzska vďaka 

svojmu vynikajúcemu vedeniu armády, ktorá premohla Rakúšanov v Taliansku. Do dvoch 

rokov od tohto víťazstva Napoleon porazil vládu, ktorá sa utvorila po revolúcii, a uchopil 

moc do svojich rúk. 

 Ako panovník Francúzska zdokonalil školstvo, zriadil prvú francúzsku banku a zaslú-

žil sa o veľa dodnes platných zmien v oblasti zákonov. Predovšetkým však urobil z Francúz-

ska najmocnejšiu krajinu v Európe. Od roku 1804, keď sa stal cisárom, až po jeho poslednú 

porážku v bitke pri Waterloo roku 1815, jedine britské vojnové loďstvo dokázalo Napoleono- 

vi zabrániť, aby sa nakoniec nestal vládcom celej západnej Európy. 

 Napoleon sa stal úspešným vďaka svojim vynikajúcim vojenským schopnostiam a vý- 

bornej armáde, ktorej pluky hrdo niesli do bojov vodcovo meno na svojich zástavách. Napole- 

onovým osobným emblémom bol orol, ktorý sa dávno predtým používal aj v Rímskej ríši. 
Giovanni Caselli: Život v stáročiach; úryvok 

 

1. Čo vyplýva z textu ukážky 1? 

    A. Napoleon zrušil všetky zákony, ktoré zaviedla vláda po revolúcii. 

    B. Jedine britské vojnové loďstvo nedokázalo Napoleonovi zabrániť, aby sa stal vládcom  

celej západnej Európy. 

    C. Po víťazstve nad rakúskymi vojskami v Taliansku sa Napoleon do dvoch rokov chopil 

vlády vo Francúzsku. 

    D. Napoleon zaviedol mnohé dodnes platné zmeny v oblasti zákonov, zriadil prvú 

poisťovňu a zreformoval školstvo. 

 

2. Ktorá z uvedených schopností Napoleona v ukážke 1 sa spája s jeho menom najčastejšie? 

    A. schopnosť presvedčiť všetkých, aby uznali orla za emblém krajiny 

    B. schopnosť zavádzať nové, lepšie zákony 

    C. schopnosť vynikajúco viesť svoju armádu a víťaziť 

    D. schopnosť urobiť z Francúzska najmocnejšiu krajinu v Európe 

 

3. V ktorwej možnosti je správne uvedené antonymum k slovu každý? 

    A. iný 

    B. ten istý 

    C. niekto 

    D. nikto           

 

4. Slovné spojenie sizyfovská práca označuje: 

    A. zbytočnú prácu 

    B. všednú prácu 

    C. zaujímavú prácu 

    D. dobre zaplatenú prácu 

 

5. V ktorej možnosti je správne uvedená skupina jazykov, do ktorej patrí slovenčina? 

    A. stredoslovanské jazyky 

    B. južnoslovanské jazyky 

    C. západoslovanské jazyky 

    D. východoslovanské jazyky 



6. Ktorá možnosť vystihuje podstatu štruktúrovaného životopisu? 

    A. má byť rozsiahly, umelecky ladený 

    B. má byť prehľadný, rozdelený na niekoľko bodov podľa základných informácií 

    C. má mať zložitú štruktúru, rozdelený na odseky 

    D. má byť stručný, dôležité informácie musia farebne odlíšené od ostatných 

 

7. V ktorej možnosti je uvedené prirovnanie? 

    A. Ako panovník Francúzska zdokonalil školstvo. 

    B. Ako sa máš? 

    C. Napoleon bojoval ani lev. 

    D. Ani sa na mňa nepozrel. 

 

8. Vypíš z textu ukážky 1 prístavky. 

 

9. V ktorej možnosti je správne uvedený význam slova emblém? 

    A. znak 

    B. značka 

    C. hodnota 

    D. číslica 

 

10. Urč druh zvýrazneného súvetia v ukážke 1. 

 

 

UKÁŽKA 2 

 Techniky krížikovej a hladkovanej výšivky sú uvedené vzormi vyšitými do pásov. 

 Z nich môžeme  pomocou zrkadielka vyhotoviť výšivku do rohu takto: na vyšitý pás priloží- 

me úzkou hranou zrkadielko tak, aby sme v ňom videli pokračovanie vzoru výšivky. 

Zrkadlom otáčame dovtedy, kým jeho spodná hrana a spodný okraj výšivky netvoria 45˚ uhol. 

Teraz uvidíme v zrkadielku presný roh vyšitého pása. Zrkadielko môžeme po výšivke 

posúvať, aby sme sa na vyšitie rohu mohli vybrať ten motív výšivky, ktorý nám vyhovuje. 

Z praxe pri vyšívaní môžeme poradiť, aby ste si tento nový roh predkreslili na štvorčekový 

papier. Ak ste sa dopustili chyby pri vyhotovení rohu, ľahšie to opravíte na papieri. 
Milina Duchoňová: Vyšívame; úryvok 

 

11. Ktorý slohový postup bol použitý v ukážke 2? 

 

12. Ktorá z možností platí pre pomenovanie žánru ukážky? 

      A. výklad 

      B. opis pracovného postupu 

      C. charakteristika veci 

      D. návod na použitie 

 

13. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2? 

      A. Ak chceme zhotoviť krížikovú alebo hladkovanú výšivku do rohu, pomôžeme si 

obyčajným zrkadielkom. 

      B. Je dôležité, aby sme si vzor zakreslili na milimetrový papier. 

      C. V zrkadielku uvidíme vyšitý pás vtedy, ak spodná hrana zrkadla a stred výšivky tvoria  

           45˚ uhol.  

      D. Na vyšitý pás si priložíme širšou hranou zrkadielko a hneď sa nám objaví pokračovanie 

           výšivky. 

 



14. Z nich môžeme pomocou zrkadielka vyhotoviť výšivku do rohu. 

      Urč vo vete slovné druhy. 

 

15. Ktorá možnosť pomenúva zvýraznenú časť slova vzniesť? 

      A. slovotvorná základňa 

      B. slovotvorná prípona 

      C. slovotvorný základ 

      D.  slovotvorné slovo 

 

16. V ktorej možnosti je tvar zámena napísaný správne? 

      A. s tvojim úspechom 

      B. bez mojích rodičov 

      C. so svojími priateľmi 

      D. mojím pričinením 

 

17. Ktorá z možností označuje schému obkročného rýmu? 

      A. a b a b 

      B. a b b a 

      C. a b c b 

      D. a a b b 

 

18. Ktorá z viet sa od ostatných odlišuje z hľadiska členitosti? 

      A. Z neba sa sypal hustý sneh. 

      B. Nevedeli si to ani predstaviť. 

      C. V hlave mi hučalo už od skorého rána. 

      D. Zastavil sa u nás včera večer. 

 

19. V ktorej možnosti je uvedená časť z kompozície klasickej drám, ktorá označuje nečakaný 

      obrat v doterajšom priebehu deja? 

A. katastrofa 

B. kríza 

C. kolízia 

D. peripetia 

 

20.  Ako sa nazýva román, ktorého autor zachytáva osudy viacerých generácií (starých rodi- 

       čov, rodičov, detí) v dlhšom časovom úseku? 

 

UKÁŽKA 3 

 Signál SOS, ktorým sa volá o pomoc, nie je skratka, hoci si to ľudia myslia a píše sa 

tak aj v mnohých knihách a slovníkoch. Jeho história súvisí s vynájdením bezdrôtovej tele-

grafie čiže rádiotelegrafie. 

 Keďže rádiotelegrafické a rozhlasové stanice začali takmer súčasne vyrábať traja 

výrobcovia, nastal medzi nimi konkurenčný boj.   

 Až na 2. medzinárodnej konferencii pre rádiotelegrafiu roku 1906 sa podarilo prijať 

návrh zástupcu nemeckej firmy Slaby-Arco. Ako havarijný signál navrhol písmená SOE. Ná- 

vrh sa stretol s podporou, no nie úplnou. Písmeno E predstavuje v morzeovke iba bodku, 

a bodku si možno ľahko pomýliť. Napokon sa účastníci konferencie dohodli použiť namiesto 

E písmeno S, a tak vzniklo SOS, čo sú morzeovkou tri bodky, tri čiarky a opäť tri bodky.  

3. novembra 1906 o tom podpísali dohodu. 



 Dohoda je dohoda a prax je prax. Skutočne dôsledne sa signál SOS začal používať až 

po najväčšej námornej katastrofe luxusného parníka Titanic, ktorý 14. apríla 1912 narazil na 

plávajúci ľadovec. Utopilo sa vtedy 1500 ľudí. Sedemsto ľudí zachránili iba vďaka 

rádiotelegrafii a signálu SOS.  
Kveta Dašková: Slová z dovozu; upravený úryvok 
 

21. Z textu ukážky 3 vyplýva, že SOS: 

      A. je skratka 

      B. je značka 

      C. je skratkové slovo 

      D. nie je skratka 

 

22. Ktorá možnosť označuje v morzeovke SOS? 

      A.  - - - , . . . , - - - 

      B.  . . , - - - , . . 

      C.  - - - , - - - , . . . 

 

23. Z textu ukážky 3 vyplýva, že havarijný signál SOE sa neujal preto, lebo: 

      A. bol nezrozumiteľný 

      B. písmeno E sa dalo ľahko pomýliť 

      C. by bol ťažko zapamätateľný 

      D. ho nenavrhoval najvplyvnejší výrobca rádiotelegragie 

 

24. V ktorej možnosti je správne určený spôsob slovesného tvaru nehnevala by som sa? 

      A. oznamovací spôsob minulého času 

      B. podmieňovací spôsob minulého času 

      C. oznamovací spôsob prítomného času 

      D. podmieňovací spôsob prítomného  času   

 

25. V ktorej možnosti sú uvedené len násobné číslovky? 

      A. pätnásť, tri razy, mnohokrát 

      B. trojitý, stonásobný, jeden raz 

      C. piaty raz, osmoro, dve 

      D. deviaty, tretí, jedenásty 

 

26. V ktorej možnosti sú uvedené slovenské ľudové rozprávky? 

      A. Jeleň pri jazierku, Nenásytná líška 

      B. Zakopaný meč pod Zoborom; Krásna hôrka, horká kôrka 

      C. Išli hudci horou, Kačička divoká 

      D. Zlatí bratkovia, Najväčšie cigánstvo 

 

27. Ktoré tvrdenie je správne? 

      A. Rozprávky delíme podľa obsahu na prozaické, básnické a dramatické. 

      B. Formulami Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami..., Kde bolo, tam bolo... sa 

väčšinou končia slovenské ľudové rozprávky. 

      C. Rozprávka sa šírila najprv z pokolenia na pokoleniea potom až ústnym podaním. 

      D. Číslo tri alebo jeho násobky sú v rozprávke magické čísla. 

 

 

 



28. Aký slohový postup použiješ pri písaní: 

      a. žiadosti, 

      b. poviedky, 

      c. pravidiel futbalu, 

      d. písaní receptu na palacinky. 

 

29. Ktorá možnosť označuje názov pre šum mora, fúkanie vetra, zvonenie, dupot nôh, cval 

koní... ako dôležitú súčasť rozhlasovej hry? 

      A. rozhlasové zvuky 

      B. zvukové efekty 

      C. sluchové zvuky 

      D. dramatické efekty 

 

30. V ktorej možnosti sú správne určené vetné členy nasledujúcej vety? 

      Jantár sa z hračky prírody zmenil na luxusný tovar. 

A. podmet, 1. časť prísudku, nepriamy predmet, nepriamy predmet, 2. časť prísudku, 

zhodný prívlastok, nepriamy predmet 

B. podmet, prísudok, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, priamy 

predmet 

C. podmet, 1. časť prísudku, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok, 2. časť prísudku, 

zhodný prívlastok, nepriamy predmet 

D. podmet, 1. časť prísudku, príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, 2. časť 

prísudku, zhodný prívlastok, nepriamy predmet  

 


