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 1 

Ktoré z uvedených slov možno doplniť na 
zakryté miesto tak, aby vznikla zmysluplná 
veta? 
 

Všetci boli zdesení, ako chladnokrvne spáchal 
tento  ggg podvod. 
 
A)	 bohapustý 

B) bohumilý 

C) bohorovný 

D) bohabojný 
 

 2 

Čo môže byť chatrné? 
 
A)	 povolanie 

B) deti 

C) hory 

D) vedomosti 
 

 3 

Ktorý synonymický rad obsahuje slovo, ktoré 
doň  
nepatrí ? 
 
A)	 opáčiť – skúsiť – ochutnať 

B)	 zacieliť – namieriť – zastreliť 

C)	 presný – bezchybný – dokonalý 

D)	 nadšenie – elán – zápal 
 

 4 

V ktorej možnosti sú slová s opačným 
významom? 
 
A) čas – nečas 

B) sporný – neúprosný 

C) zrejmý – nejasný 

D) následný – nedôsledný 
 

 5 

V ktorej vete má podčiarknuté slovo iný 
význam ako v ostatných troch? 
 
A)	 Zaparkovali na kraji lesa. 

B) Išla by za ním aj na kraj sveta. 

C) Ľad je pri kraji veľmi tenký. 

D) Presťahovali sa do kraja lesov a hôr. 
 

 6 

Ktorá veta má obrazný význam? 
 
A)	 Nová pani učiteľka vyvolávala podľa 

abecedy, a teda začala od Adama Bielika.  

B)	 Brali im peniaze, začali od Adama, 
pokračovali Milanom a Samom. 

C)	 Vymazal sa mu celý súbor, a tak musel 
začať od Adama.  

D)	 Keď začneš od nášho Adama, ostatné deti 
ti už nič nepovedia. 

 

 7 

V troch možnostiach majú obidve uvedené 
slovesá podobný význam a líšia sa iba vidom. 
V ktorej možnosti sa slovesá líšia vidom aj 
významom? 
 
A)	 baviť – vybaviť 

B) tušiť – vytušiť 

C) letieť  – vyletieť 

D) tvoriť – vytvoriť 
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 8 

Niektoré prídavné mená vnímame ako 
neutrálne (napr. sklenený), iné majú istý 
pozitívny alebo negatívny nádych (napr. milý, 
neútulný). Ktoré z nasledujúcich prídavných 
mien je neutrálne? 
 
A) svieži 

B) pútavý 

C) nevyvážený 

D) autobiografický 
 

 9 

Väčšina prídavných mien je použiteľná 
v spojení s mnohými podstatnými menami 
(napríklad pekný, vysoký, ťažký, ...). Existujú 
však aj také prídavné mená, ktoré možno 
použiť iba v spojení s veľmi malým počtom 
podstatných mien. Ktoré z nasledujúcich 
prídavných mien má túto vlastnosť? 
 
A) dokonalý 

B) zarámovaný 

C) samostatný 

D)	 očakávaný 
 

 10 

Ak o niekom povieme, že je rezistentný voči 
novým myšlienkam, znamená to, že  
 
A)	 je nadšený pre ich realizáciu. 

B) je opatrný a vždy si ich overuje. 

C) ich úplne odmieta. 

D)	 s nimi	sám často prichádza. 
 

 11 

V ktorej z možností je správne uvedený 
slovenský preklad cudzieho slova? 
 
A)	 akcent – prízvuk 

B) akceptácia – pochvala 

C) okupácia – vojna 

D) fotel – otec 
 

 12 

Ktorú dvojicu slov možno doplniť na zakryté 
miesta tak, aby vznikla zmysluplná veta? 
 

Vzhľadom na ggg zloženie bratislavského 
publika bolo pozývanie hosťujúcich spevákov, 
ktorých mená diváci poznali z viedenských 
a budapeštianskych novín, dôležitým ggg 
hospodárskeho úspechu divadla.   
 
A)	 lukratívne / predpokladom 

B) lukratívne / dôsledkom 

C) viacnárodné / predpokladom 

D) viacnárodné / dôsledkom 
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MATEMATIKA	

	

1. Nájdi takú číslicu x, aby štvorciferné číslo 3x2x bolo deliteľné tromi aj štyrmi. 
A) x = 3 
B) x = 8 

C) x = 4 
D) x = 9 

 

2. Z koľkých malých kociek nemôžeme (bez rozrezania) postaviť veľkú kocku?  
A) 12 
B)   8 

C) 27                 
D) 64 

 

3. Na mape s mierkou 1 : 200 000 je vzdialenosť dvoch miest asi 15 cm. Aká je ich 
skutočná vzdialenosť  v kilometroch ? 

 

4. Rieš rovnicu s neznámou x: 

       3− 7"3#
5

 + #$%
2

 = 2 – 3"7#
10

 

 

5. Na parkovisku tvaru štvorca so stranou dĺžky 50 m položili  asfaltový  koberec vysoký 
10 cm. Koľko  𝑚'asfaltu spotrebovali? 
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SLOVENSKÝ JAZYK 

 

PRÁCA S TEXTOM 
1. Dej povesti sa odohráva v období tureckých vojen a hovorí o najkrajšom dievčati Myjavy, ktoré 
má dvoch nápadníkov: Janka Černoka, pána hradu Branč, ale aj tureckého agu Osmana. 2. Na 
hrade je veselá zábava, keď tu vonku zahučia hlasy: „Horí, horí!“ 3. Všetci prítomní skameneli, 
svet sa rozhŕkol z Hanušovho domu. 4. Prestrašení hostia chceli vyjsť von, ale ako začali 
vychádzať, zhliadli na prahu s holým mečom a so zamračenou tvárou agu Osmana.  
5. Stiahli sa nazad a naprostred izby skočil Osman so svojimi ľuďmi, pozrel dookola, kývol rukou 
a jeho vojsko schytilo Janka. 6. Zvalili ho na zem. 7. Myjava bola v ten večer zapálená na 8 
miestach. 

(Ján Kalinčiak: Púť lásky, úryvok) 

1. Ktorá výpoveď viažuca sa k textu je pravdivá? 
 a) Vojsko Agu Osmana napadlo Branč. 
 b) Aga Osman zabil Janka Černoka. 
 c) Na hrade Branč vzbĺkol požiar, keď naň zaútočil Turek Černok. 
 d) Aga Osman zaútočil aj na Hanušov dom, v ktorom bývalo najkrajšie dievča Myjavy. 
2. V prvej vete nájdi číslovku a vyber možnosť, v ktorej sú správne utvorené násobné číslovky, 
skupinová a radová číslovka: 
 a) dvakrát, dvoje, dva razy, druhý 
 b) dvakrát, dvojo, dva razy, druhý 
 c) dvakrát, dvoje, dvarazy, druhý 
 d) dva krát, dvoje, dva razy, druhý 
 
3. V ktorej z možností je správne utvorené prídavné meno? 
 a) o dievčati z Myjavy – o Myjavskom dievčati 
 b) pánom hradu – hradným pánom 
 c) dej povesti – povestní dej  
 d) vojen s Turkami – tureckími vojnami 
4. Nájdi dve možnosti, v ktorých sú správne určené gramatické kategórie a vzor prídavných mien: 
 a) tureckých (1.veta) – prídavné meno, vzťahové, G, pl., vzor pekný 
 b) veselá (2. veta) – prídavné meno, akostné, N, sg., vzor pekný 
 c) prestrašení (4. veta) – prídavné meno, vzťahové, N, sg., cudzí 
 d) so zamračenou (4. veta) – prídavné meno, akostné, D, sg., pekný 
 
5. O vete č. 6 platí, že je: 
 a) jednoduchá, rozvitá, jednočlenná, neúplná, oznamovacia 
 b) jednoduchá, holá, dvojčlenná, úplná, oznamovacia 
 c) jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, úplná, oznamovacia 
 d) jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, neúplná, oznamovacia 
 
6. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová pravopisne správne: 
 a) sychravý, výskot, hmýriť sa, brízgať 
 b) pýtať sa, prebytok, ryčať, rynčia (zbrane) 
 c) vydávať (zvuk), pomyje, rinúť sa (slzy), zapýriť sa 
 d) rýdzi, syčať, sypot, ríbezle	  
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KĽÚČ	

Test	VŠP	a	VJS																											MAT	 SJL	

1. A	 	 	 	 1.		B		 	 	 	 1.	A	
2. D	 	 	 	 2.		A		 	 	 	 2.	A	
3. B	 	 	 	 3.		30	km		 	 	 3.	B	
4. C	 	 	 	 4.		-	1	 	 	 	 4.	A,	B	
5. D	 	 	 	 5.	250	 	 	 	 5.	C	
6. C	 	 	 	 	 	 	 	 	 6.	C	
7. A	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
8. D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

9. B	 	 	 	 	 	 	
10. C	
11. A	
12. C	 	 	 	 	 	 	

	


