
Test 12 

UKÁŽKA 1 
 BRATISLAVA (ľub) – Budúci vzhľad Starého mosta, ktorý už šiesty rok čaká na roz- 

siahlu prestavbu, je v rukách všetkých obyvateľov. Magistrát mesta Bratislavy minulú stredu 

spustil verejné hlasovanie a víťazný návrh bude známy o týždeň.  

 Zahlasovať za novú tvár mosta možno na internete, formou SMS alebo telefonátom na 

audiotextové číslo. 

 Všetky tri návrhy (Grafity, Perforované rebro, Priehradovina) sú založené na podob-

nom architektonickom princípe. Sú moderné, spĺňajú všetky dopravné kritériá a ani jeden 

z navrhnutých mostov nenarúša siluetu mesta pri pohľadoch na Bratislavský hrad 

a z Bratislavského hradu.  

 Opotrebovaný Starý most, po ktorom prejde priemerne tisíc vozidiel za hodinu, 

pochádza z konca 19. storočia. Mal by ho nahradiť most postavený podľa jedného z troch 

spomenutých architektonických návrhov. Nad zmenou názvu sa zatiaľ neuvažuje. Na moste je 

plánovaná obojsmerná automobilová a električková premávka, bude tam posilnený chodník 

pre peších aj cyklistov. 

 
Bratislavská Pravda, streda 16. júla 2008; upravené 
 

1. Aký jazykový štýl je použitý v ukážke 1? 

    A. umelecký 

    B. publicistický 

    C. odborný 

    D. rečnícky 

 

2. Ktorá možnosť označuje žáner ukážky 1? 

    A. úvaha 

    B. žiadosť 

    C. esej 

    D. správa 

 

3. Čo je hlavným zámerom autora textu? 

    A. pobaviť 

    B. presvedčiť 

    C. informovať 

    D. prehodnotiť 

 

4. Vypíš z textu názvy variantov architektonického stvárnenia Starého mosta cez Dunaj. 

 

5. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 1? 

    A. Starý most cez Dunaj čaká na svoj nový kabát už päť rokov. 

    B. Petržalčanom pomôže električková trať, ktorú plánujú na moste súbežne 

s automobilovou. 

    C. Návrhy Starého mosta sa líšia architektonickým riešením. 

    D. Starý most pochádza z konca 18. storočia. 

 

6. Urč druh súvetia zvýrazneného v ukážke 1. 

 

 

 

 



7. V ktorej možnosti je uvedený správny význam slovného spojenia silueta mesta? 

    A. najdôležitejšia budova v meste 

    B. podoba mesta vnímaná iba v základných črtách 

    C. najvyššia stavba mesta 

    D. budova mesta určená na uskladnenie veľkého množstva obilia 

 

8. V ktorej možnosti sú uvedené iba metonymie? 

    A. recitoval Hviezdoslava, chorý ležal na dvadsiatke, štebotavé dieťa 

    B. boli sme na Žbirkovi, kúpim si Tolkiena, počúvam Beatles 

    C. sleduje Panelák, pevný ani skala, hľadí ako hrom do buka 

    D. ostrá odpoveď, čierna duša teplá farba 

 

9. Vypíš z každej vety podmet: 

    Po celom dome od rána rozvoniavalo údené. Suchý vietor a chlad je škodlivý. Niektorí sa 

ešte nerozhodli. Do cieľa pribehli iba siedmi. Odišiel nahnevaný. 

 

10. Doplň do cudzích slov chýbajúce písmená: 

      c_rkulovať, pas_vny, kred_t, v_róza, b_stro (reštauračné zariadenie), indivíd_ _m, 

lab_rint, d_nastia, c_tát 

 

UKÁŽKA 2 

 Reklama nie je „vynálezom“ modernej doby. Poznali ju už v stredoveku. Najstarším 

prejavom reklamy bolo vyvolávanie, vykrikovanie. Podľa toho dostala aj svoje meno (lat. 

reclamare = kričať, volať). Vyvolávačstvo sa u Egypťanov a potom u Židov, Grékov a Ri- 

manov pokladalo za osobitné remeslo. V Ríme bola dokonca časť vyvolávačov v štátnych 

službách. 

 V staroveku však bola najčastejšia obrazová reklama: tovar sa vystavoval voľne na 

trhu alebo na stenách, aby si ho každý mohol pozrieť. Osobitnou formou reklamy boli aj vý-

vesné tabule, štíty a nápisy. 

 V tom čase už ľudia poznali aj plagát. nápisy vytesané do kameňa alebo nakreslené na 

pergamene obsahovali rozličné vyhlášky a oznámenia.  

  V stredoveku sa reklama využívala na trhoch. Najlepšie sa uplatňovala zvuková 

reklama. na kriku a výrečnosti predavača záležalo, ako upúta pozornosť okoloidúcich. Veľ- 

kým prínosom pre reklamu bolo vynájdenie kníhtlače, lebo asi vtedy sa začali tlačiť inzeráty 

a s nimi aj tlačené plagáty. Plagát v dnešnom význame vznikol pred sto rokmi – jeho príno- 

som bolo, že sa text spájal s obrazom. Po ňom prišlo rozhlasové a televízne vysielanie rekla- 

my. 
Jozef Mistrík: Jazyk a reč; úryvok 

 

11. Ktorá z informácií nevyplýva z ukážky?   

      A. Časť rímskych vyvolávačov bola v štátnych službách. 

      B. V stredoveku bola najčastejšia obrazová reklama. 

      C. Význam latinského slova reclamare je kričať, volať. 

      D. Každý predavač na stredovekom trhu sa snažil byť výrečný a dobre kričať. 

 

12. V ktorej možnosti je správne určený zvýraznený viacnásobný vetný člen ukážky 2? 

      A. príslovkové určenie miesta 

      B. nezhodný prívlastok 

      C. priamy predmet 

      D. nepriamy predmet 

 



13. Urč slovné druhy nasledujúcej vety: 

      Asi vtedy sa začali tlačiť inzeráty a s nimi aj tlačené plagáty. 

 

14. Vypíš z textu ukážky 2 dve slová, ktoré vznikli skladaním. 

 

15. V ktorej možnosti sú uvedení autori len slovenskej katolíckej moderny? 

      A. Ján Smrek, Miroslav Válek 

      B. Janko Silan, Janko Kráľ 

      C. Milan Rúfus, Mikuláš Kováč 

      D. Rudolf Dilong, Svetloslav Veigl 

 

16. V ktorej z možností je správne určená forma ľudovej slovesnosti Ako ty o ľuďoch, tak 

ľudia o tebe. ? 

      A. pranostika 

      B. porekadlo 

      C. epigram 

      D. príslovie 

 

17. V ktorej možnosti sa nachádza jedno viacvýznamové slovo? 

      A. kniha, stolička 

      B. hriadeľ, Košice 

      C. rastlina, kilogram 

      D. jedľa, knedľa 

 

18. Roztrieď prídavné mená netopierí, sčítaný, Ivanov, lesný, drevený, ostrý, tulenia, ustatý, 

poľovníkova na akostné, vzťahové a privlastňovacie. 

 

19. V ktorej možnosti je správne uvedené obdobie, v ktorom sa v slovenskej literatúre 

rozvíjala óda? 

      A. romantizmus 

      B. realizmus 

      C. klasicizmus 

      D. literárna moderna 

 

20. Dopíš diakritické znamienka: 

      kralovna krasy, dedova misa, popoludnajsi spanok, vtaci spev, Kralova hola vedla je lad 

hladsi, hodila mu peniaztek, klakla si na pomalovany chodnik. 

 

 


