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Milí žiaci,
máte pred sebou test zo slovenského jazyka a literatúry. Test obsahuje ukážky a 25 testových úloh.
Svoje odpovede si vyznaète priamo do testu. Každá správna odpoveï bude hodnotená 1 bodom.
Hodnotené budú len odpovede správne zapísané v odpoveïovom hárku.
Každú ukážku a úlohu si pozorne preèítajte. Na vypracovanie testu máte urèený èas 60 minút.
Prajeme vám ve¾a úspechov.
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Ukážka 1

Chlapci padli z višne, dievèatá z jahody

Psa za plotom školského ihriska som sa odjakživa bála. Kríženec medveïa a koòa bol vždy
tam. Hlavne na jar, keï už bolo teplo a telocvikárka nás vyhnala von, pes pobehoval popri plote,
štekal a sledoval nás krvilaènými oèami.
Aj dnes sme mali pred sebou telesnú. Telocvikárka maródovala a zastupova ju chodil kadekto.
Najlepšie bolo pri matikárovi Révaiovi, on a šport, to bolo nieèo ako ja a poèítaèe. Navzájom sme si
nedôverovali, nerozumeli a najlepšie bolo, keï sme boli od seba naozaj ïaleko.
Matikár nás vyhnal von, hodil nám tenisovú loptièku, vraj, zabavte sa. Baby navrhli vybíjanú
a navyše – ¾avou rukou. Všetko bolo fajn, kým z budovy nevybehli chalani. Nechtiac som Števa
trafila rovno do èela. Nasledovala naháòaèka s ohadzovaèkou, a keïže lopta bola len jedna, hádzali
sme všetkým, èo nám prišlo pod ruku. Uprostred šialenstva som si uvedomila, že nieèo nie je
v poriadku. Zastala som, lebo ma to zarazilo. Vtom tresk, dostala som loptièkou do hlavy.
Rýchlo som zdvíhala loptu a telom mi prebehol mráz. Spred plota vyskoèil pes a v okamihu
sa ku mne rozbehol. Od strachu som zdrevenela.
(Zdroj: Futová, G. – Brat, R.: Chlapci padli z višne, dievèatá z jahody, 2010, upravené)

K uvedenej ukážke sa vzahujú úlohy 01 – 05.
Ktorá z uvedených možností vyplýva z textu ukážky?

A Hrdinka rozumie a dôveruje poèítaèom.

01

B Hodina telocviku býva vždy na ihrisku.
C Telocvikárku zastupuje len matematikár.
D Pes sa nevedno ako dostal pred plot.

Hrdinka príbehu zastala poèas naháòaèky s ohadzovaèkou, pretože

02

A sa z¾akla pobehujúceho psa.

C dostala loptièkou do hlavy.

B ju prekvapilo zlé tušenie.

D spred plota vyskoèil pes.

Ktorý slohový postup prevláda v ukážke?

03 A

opisný

B výkladový

C rozprávací

D informaèný

Vokalizovaná predložka sa nachádza

04

A v prvom odseku.

C v treom odseku.

B v druhom odseku.

D v štvrtom odseku.

V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?

05

2

A tri susedove psy

C tri chlpaté psi

B traja dobrí psy

D traja hladný psi
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Ukážka 2

Divácky najúspešnejšie filmy v roku 2010

Dvanás distribuèných spoloèností uviedlo v roku 2010 do našich kín 188 filmov. Viac než
polovica noviniek bola z USA, druhá prieèka patrila Èeskej republike a tretia Francúzsku.
Pod¾a podielu v poète divákov patrí i vïaka titulom Avatar a Shrek: Zvonec a koniec už
po šiesty raz prvenstvo spoloènosti Tatrafilm.
Celkové prvenstvo patrí filmu Avatar. Avatar bol na èele od premiéry 11 týždòov, teda
od 17. 12. 2009 až do 3. 3. 2010. Najviac divákov za jeden týždeò videlo film Shrek: Zvonec a koniec,
a to 69 182 (film Doba ¾adová 3: Úsvit dinosaurov videlo v predchádzajúcom roku za jeden týždeò
101 405 divákov).
Zo slovenských filmov sa najviac darilo Legende o lietajúcom Cypriánovi, ktorú celkovo videlo
57 120 divákov a patrí jej devätnásta prieèka. Žiadny ïalší domáci titul sa do prvej stovky
najnavštevovanejších filmov nedostal.
Poradie

Názov filmu

Režisér

Poèet divákov za rok 2010

1.

Avatar

J. Cameron

242 375

2.

Shrek: Zvonec a koniec

M. Mitchell

230 498

3.

Harry Potter a Dary smrti I D. Yates

168 674

4.

Alica v krajine zázrakov

T. Burton

163 505

5.

Twilight Saga: Zatmenie

D. Slade

117 422
(Zdroj: http://www.mediadesk.sk, upravené)

K uvedenej ukážke sa vzahujú úlohy 06 – 10.
Ktoré z tvrdení vyplýva z textu ukážky?

A Takmer polovica filmových noviniek bola z USA.

06

B Rok 2010 bol v návštevnosti predstavení úspešnejší než rok 2009.
C V prvej stovke najnavštevovanejších filmov je len jeden slovenský.
D Avatar je v poète divákov za týždeò najúspešnejší film.

Ktorá z uvedených možností nevyplýva z textu ukážky?

A Pod¾a podielu na poète divákov patrí prvenstvo spoloènosti Tatrafilm.

07

B Film Avatar bol na èele od premiéry 17. 12. 2009 viac ako dva mesiace.
C Film Doba ¾adová 3: Úsvit dinosaurov videlo v roku 2010 najviac divákov.
D Tretia prieèka v poète filmových noviniek patrí nepochybne Francúzsku.

Ktorý z režisérov mohol poveda: „Sme radi, že aj na Slovensku patrilo v roku 2010 nášmu filmu
prvenstvo v poète divákov za jeden týždeò.“

08

A

A J. Cameron

C D. Yates

B S. Martino

D M. Mitchell
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V ktorej z možností je uvedené správne tvrdenie?

A Filmová rozprávka neobsahuje dialogizovanú reè.

09

B Derniéra je posledné predstavenie dramatického žánru.
C Inscenácia je úprava filmového diela do literárnej podoby.
D Scenárista a dramaturg sa nepodie¾ajú na realizácii filmu.

Ktorá z uvedených možností je správna?
Legenda je

A lyrické dielo, obsahom sú predstavy o vzniku sveta a prírodných javov.

10

B epické dielo, obsahom je život a zázraky svätých.
C lyrické dielo, obsahom je život a zázraky muèeníkov.
D epické dielo, obsahom sú príbehy o bohoch a nadprirodzených bytostiach.

Ukážka 3

Peter Nagy: Každý muzikant nosí slzu na duši
Chlapci popálení leskom gitár,
zasiahnutí túžbou èo nikdy nie je sýta.
Kto sa raz popáli láskou k muzike,
nosí to znamenie schválne odkryté.
Každý veèer plaèú prsty v garáži,
chcú to zahra tak, jak to nik nezažil.
Zamkli sa pred svetom všetkých rozumných
a už nebo padá z oèí rovno na struny.
Každý muzikant nosí slzu na hrudi,
kým zaspí, tá ho stokrát zobudí,
je to znamenie krajšie od všetkých.
Dofackaný od školy mrzne na chodbách,
èaká ho vraj sláva – je to sladký strach,
už pozná farby svojej oblohy,
z ktorej ho už nikdy nikto nezhodí.
(Zdroj: http://hudba.zoznam.sk, upravené)

K uvedenej ukážke sa vzahujú úlohy 11 – 15.

4
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Z ukážky vyplýva, že muzikanti túžia

A po láske.

11

B po samote.
C po originalite.
D po znameniach.

V ktorej z možností sú správne urèené nasledujúce umelecké prostriedky z ukážky
popálení leskom gitár, slza ho stokrát zobudí, zahra tak, jak to nik nezažil

A metafora, prirovnanie, personifikácia

12

B metafora, personifikácia, prirovnanie
C personifikácia, prirovnanie, epiteton
D personifikácia, epiteton, prirovnanie

Uvedená ukážka je

A óda.

13

B sonet.
C reflexívna lyrika.
D spoloèenská lyrika.

V ktorej z možností je slovo z ukážky v inom páde ako ostatné?

A farby

14

B sláva
C strach
D prsty

V ktorej z možností nie je umelecký jazykový prostriedok?

A zasiahnutí túžbou èo nikdy nie je sýta

15

B kto sa raz popáli láskou k muzike
C nosí znamenie schválne odkryté
D nebo už padá z oèí rovno na struny

A
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Ukážka 4

www.zajazdy.sk

VAŠE OBJEDNÁVKY VYBAVUJE PREDAJNÉ ODDELENIE, BUDANOVA ULICA 13, 040 01 KOŠICE

HOTEL AMFORA***
Stravovanie:
raòajky, polpenzia (raòajky a veèera)

Èíslo zájazdu:

9149

Krajina:

CHORVÁTSKO

Lokalita:

JUŽNÁ DALMÁCIA

Miesto:

MESTO HVAR

Typ zájazdu:

pobytové zájazdy

Možné dåžky zájazdov:

8, 15 dní

Letecky Bratislava

980,- €

Autobusom Bratislava

720,- €

Vlastná doprava

580,- €

Z¾ava: super last minute až 18 %
Akciová ponuka:
Deti do 12 rokov zadarmo

Upozornenie:
Zobrazené ceny sú už vrátane všetkých poplatkov

Cena zahròuje:
vlastnou dopravou
- 7 alebo 14 noc¾ahov
- stravovanie polpenziou
- služby delegáta
- pobytové poplatky
- zákonné poistenie

letecky
- 7 alebo 14 noc¾ahov
- stravovanie polpenziou
- leteckú dopravu v turistickej triede
vrátane príplatkov
- pobytové poplatky
- zákonné poistenie
- transfery v cieli zájazdu
- služby delegáta

Opis ubytovania a program zájazdu
Poloha
Moderný rekonštruovaný hotel v zeleni
prímorskej promenády. Od centra mesta
je vzdialený cca 350 m.

Šport a zábava
Animátori, vnútorný bazén s morskou vodou,
sauna, fitnes, masáže, tenisové kurty, stolný
tenis, potápaèské centrum, vodné športy.

Pláž
Okruhliaková až kamenitá, vzdialená
od hotela cca 50 m.

Typ ubytovania
Dvojlôžková hotelová izba s balkónom
a výh¾adom do parku, prístelka (2 pevné
lôžka s možnosou 1 prístelky).

Stravovanie
Raòajky formou bufetu, možnos dokúpenia
veèerí.

Superior = dvojlôžkové izby s možnosou
1 prístelky majú vlastné príslušenstvo, telefón,
minibar, fén, sejf, prípojku na internet a balkón
do parku alebo na more.
Standard = dvojlôžkové izby nemajú balkón.
Ostatné vybavenie izieb je totožné s typom
superior.
(Zdroj: http://www.zajazdy.sk)

K uvedenej ukážke sa vzahujú úlohy 16 – 20.

6
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Ktorá z uvedených možností je pravdivá na základe textu ukážky?

A V cene je zahrnuté poistenie.

16

B Dospelí môžu využi z¾avu 12 %.
C Hotel je 50 m od piesoènatej pláže.
D Hotelové ubytovanie je v centre mesta.

Ktoré služby nie sú obsiahnuté v cene zájazdu?

A Presun z letiska do hotela.

17

B Zástupca cestovnej kancelárie.
C Poplatky mestu za pobyt.
D Raòajky, obedy a veèere.

Ktorá z možností platí pre ubytovanie v dvojlôžkovej izbe typu standard ?

A Výh¾ad do parku má každá izba s balkónom.

18

B Z izieb s balkónom dobre vidno na more.
C Internetové pripojenie má každá z izieb.
D Každá izba je vybavená masážnou vaòou.

Ktoré slovné spojenie je napísané správne?

A úzka Budanova ulica

19

B moderný Hotel Amfora
C krásna Chorvátska krajina
D starobylé Mesto Hvar

Ktoré podstatné meno sa skloòuje pod¾a vzoru dlaò?

A s vodou

20

B v zeleni
C prípojku
D možnos

A
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V ktorej z možností je správne zapísaná priama reè?

A Dominika frflala: „No len sa to¾ko nevzrušujte. Èo vám záleží viac na zvieratách ako
na ¾uïoch“?!

B „No len sa to¾ko nevzrušujte,“ frflala Dominika, „èo vám záleží viac na zvieratách ako

21

na ¾uïoch?!“

C „No len sa to¾ko nevzrušujte“, frflala Dominika, „èo vám záleží viac na zvieratách ako
na ¾uïoch“?!

D Dominika frflala „No len sa to¾ko nevzrušujte. Èo vám záleží viac na zvieratách ako
na ¾uïoch?!“
V ktorej z uvedených viet sú tri slová so slabikotvornými spoluhláskami?

A Triatlon má dåžku tratí 1,5 kilometra, 40 a 10 kilometrov.

22

B Zvládnu tri vytrvalostné disciplíny si vyžaduje trpezlivos.
C Beh výborne posilní srdce, zaruèí prehåbenie dýchania.
D Kraul zlepší vytrvalos a práca nôh je šetrná ku kåbom.

Ktorá veta je jednoèlenná slovesná?

A Na registráciu nášho rožka sa èakalo takmer pä rokov.

23

B Udelenie certifikátu z Únie sa predåžilo pre námietky.
C Výrobcovia rožka musia presne dodržiava receptúru.
D Naše výrobky majú certifikát Zaruèená tradièná špecialita.

Ako sa nazýva literárny žáner lyriky, ktorý je urèený širokým vrstvám obyvate¾stva a podlieha móde?

A evergreen

24

B ¾udová pieseò
C ¾úbostná pieseò
D populárna pieseò

Ktorý z uvedených znakov nie je typický pre divadelnú hru?

A dominantnos dialógov

25

B prítomnos rozprávaèa
C èlenenie na dejstvá
D postoj a reè tela

KONIEC TESTU
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