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Milí žiaci,
máte pred sebou test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Test obsahuje 3 ukážky
a 20 testových úloh. Svoje odpovede si vyznačte priamo do testu, následne ich prepíšte do
odpoveďového hárka. Každá správna odpoveď bude hodnotená 1 bodom. Hodnotené budú len
odpovede správne zapísané v odpoveďovom hárku.
Každú ukážku a úlohu si pozorne prečítajte. Na vypracovanie testu máte 50 minút.
Prajeme vám veľa úspechov.
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Ukážka 1
Dcérke
Toľko lásky a nehy v očiach máš,
že každou vecou bývaš očarená.
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
celý náš byt až po strop napĺňaš,
keď v notách, zvučných ako hrkálky,
i tvoje malé detské srdce bije,
ja spoza záclon každej melódie
na tvoju cestu hľadím do diaľky.
Choď ňou a nezablúď, i keď cesta tá
raz bude priama a raz kľukatá,
raz pôjde slncom a raz cez víchricu.
Život neplynie ako sladký sen,
má víry, blesky ako Beethoven.
Len majster zvládne jeho klávesnicu.
Zdroj
LENKO, J.: Dcérke. In.: PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, Združenie
EDUCO, 2011, s. 18., ISBN 978-80-89431-17-5.

Na ukážku 1 sa vzťahujú úlohy 01 – 05
Z ukážky vyplýva, že

A autor bol na koncerte svojej dcérky.
B rodina najradšej počúvala Beethovena.

01
C autor myslí na budúcnosť svojej dcéry.
D v živote nás čakajú len samé dobré veci.
Ktoré tvrdenie je pravdivé na základe ukážky?

A Autor v básni ospevuje jedinečný hudobný talent svojej milovanej dcérky.
B Cesta človeka životom nie je vždy ľahká, niekedy sa vyskytnú aj prekážky.

02
C V rodine každý rád počúva hudbu.
D Otec odchádza a lúči sa s dcérou.
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Ktorá možnosť o ukážke je pravdivá?

A V ukážke nájdeme aj básnické prívlastky.
B V básni môžeme nájsť aj priamu reč.

03
C Báseň má štyri strofy a šestnásť veršov.
D Text ukážky je lyrickoepická báseň.
Ktorý z básnických prostriedkov sa nachádza v nasledujúcom verši?
Život neplynie ako sladký sen,...

A zdrobnenina

04

B zosobnenie
C prirovnanie
D metafora

Lyrická báseň

A má súvislý dej.
B vyjadruje city autora.

05
C obsahuje dialógy.
D sa končí vždy tragicky.

A
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Ukážka 2
Aj ja chcem psa!
„Mami, kúpiš mi psa?” privítala som mamu po príchode z práce.
„Prosím?” mama vyvalila oči, ako keby pred sebou zbadala mimozemšťana.
„Psa? Sem. V žiadnom prípade!” rozhodne pokrútila hlavou.
„Mami, ale ja psa nutne potrebujem!” nedala som sa.
„Povieš mi načo?”
„Aby som sa mala o koho starať,” odpovedala som presvedčivo.
Mama sa zarazene odmlčala. Po chvíli si vzdychla.
„Vieš, aký máme celá rodina na zvieratá názor. Myslím, že to nie je dobrý nápad.”
Na to som nepovedala nič. Tuho som rozmýšľala, čo urobiť, a hneď mi to aj napadlo. Utekala som
za tatkom.
„Tati? Čo keby sme mali psíka?”
„Čo prosím?” tatko bol taký prekvapený, že zabudol zavrieť ústa.
„Mali by sme psíka a ja by som sa oň starala.”
Tatko sa na mňa zvláštne uškrnul.
„Tak toto ti, miláčik, babka nedovolí. Neexistuje!”
„Dovolí, nedovolí...”, zahryzla som si do pery. Babka bola naozaj tvrdým orieškom.
Pri večeri som svoju prosbu vytiahla znovu.
„Ja by som veľmi chcela psíka,” vzdychla som si nahlas. Nikto to však nezačul, lebo sa o čomsi
rozprávali.
„Ja by som veľmi chcela psíka,” vzdychla som hlasnejšie a dospelí spozorneli.
„Vážne?” prekvapil ma dedko s úsmevom. „A vieš, že aj ja?”
„Na to zabudnite!” vyhlásila babka. „Pes v tomto dome nikdy nebol a ani nebude!”
Zdroj
FUTOVÁ, G.: Dokonalá Klára, Bratislava: SPN – Mladé letá, s. r. o., 2014, s. 17., ISBN 978-80-10-02574-9.

Na ukážku 2 sa vzťahujú úlohy 06 – 10
Kto by súhlasil s príchodom malého psíka do rodiny na základe ukážky?

A matka
B otec

06
C stará mama
D starý otec

4
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Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

A Celá rodina už dávno túžila po malom psíkovi.
B Nikto z rodiny nedovolí mať v dome zvieratko.

07
C Každý člen rodiny súhlasil s príchodom psíka.
D Hrdinka by rada mala na starosti malé zvieratko.
Slovné spojenie je naozaj tvrdým orieškom znamená, že

A situáciu ťažko vyriešime.
B prípad ľahko zvládneme.

08
C problém rýchlo objasníme.
D riešenie je jednoduché.
S ukážkou sa môžete stretnúť

A v odbornej učebnici.
B v literárnej čítanke.

09
C v detskej encyklopédii.
D v učebnici biológie.
Ktoré interpunkčné znamienka sa nachádzajú v predposlednej vete ukážky?

A bodka, čiarka, otáznik
B čiarka, bodka, výkričník

10
C úvodzovky, bodka, výkričník
D bodka, otáznik, úvodzovky

A
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Ukážka 3
Svetová výstava Titanic
O výstave
Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, ktorá mala byť vizitkou
technickej revolúcie. Bola určená na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou
Amerikou. Práve veľké transatlantické lode symbolizovali veľkolepý rozvoj techniky a nástup nových
technológií. Titanic však stroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby – dňa 15. apríla
1912. V tento osudný deň zomrelo viac ako 1 500 osôb.
Pravdivý príbeh Titanicu
Dátum: 12. 08. 2015 – 06. 12. 2015
Miesto konania: Incheba Expo Bratislava, v pavilónoch A2 a D2
Prevádzková doba: denne
Pondelok – nedeľa: 09.00 – 20.00 h
Pokladnica na výstave sa zatvára o 18.00 h
Vstupné
INDIVIDUÁLNE VSTUPNÉ
Dospelí
Študenti/Seniori
(nad 65 rokov)
Dieťa
(6 ‒ 14 rokov)
Rodinné vstupné
(2 dospelí a 3 deti do 14 rokov)
ZŤP-S
SKUPINOVÉ VSTUPNÉ
Školy ‒ 10 a viac osôb
(pedagogický sprievod zdarma)

Po ‒ Pia
14 €
10 €

So ‒ Ne
ená:
otvor 2015
e
j
16 €
a
v
.
výsta 2015 ‒ 6. 12
ľa
14 €
12. 8.
Nede

9€

10 €

31 €

36 €

9€

10 €

8€

10 €

elok ‒ o 18.00)
Ponddňa sa zatvára
(pokla

9.00 ‒

20.00

(ŠTUDENT je osoba, ktorá sa preukáže študentským preukazom alebo potvrdením o návšteve školy.)

Výstava Titanic dokonale a pravdivo zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu
na Slovensku a vo svete na začiatku 20. storočia.
1
Uvidíte stovky originálnych artefaktov ! Séria exponátov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy
nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich.
Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne vdýchnete atmosféru prepychu
a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia.
Vstúpte s nami na palubu Titanicu.
1

artefakt – (umelo vyrobený) predmet

Zdroj
http://www.vystavatitanic.sk/ [cit. 2015-9-10]
Z didaktických dôvodov bol text upravený
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Na ukážku 3 sa vzťahujú úlohy 11 – 15
Z ukážky vyplýva, že

A výstavu môžeme navštíviť počas celého leta.
B loď sa potopila začiatkom minulého storočia.

11
C výstava je realizovaná mimo hlavného mesta.
D na palube sa nachádza iba zariadenie lode.
Ktoré tvrdenie je pravdivé na základe ukážky?

A Titanic sa potopil až po niekoľkých plavbách.
B Cez víkend sú lístky lacnejšie ako počas týždňa.

12
C Loď bola určená hlavne na prevoz osobných vecí ľudí.
D Starí ľudia a študujúci zaplatia za vstupné viac ako deti.
V ukážke nájdeme

A otváraciu dobu pokladnice.

C informáciu o kontaktnej osobe.

B údaj o počte návštevníkov.

D informáciu o e-mailovej adrese.

13

Ako sa nazýva sviatok, ktorý oslavujeme v deň ukončenia výstavy?

A Štedrý deň

C Veľká noc

B Mikuláš

D Advent

14

Akým spôsobom je vytvorené slovo študentský ?

A skladaním
B skracovaním

15
C odvodzovaním pomocou predpony
D odvodzovaním pomocou prípony

A
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Úlohy 16 – 20
To je ale krásne!
Uvedená veta podľa obsahu je

A rozkazovacia.

C zvolacia.

B oznamovacia.

D opytovacia.

16

Ktorá možnosť nie je pravdivá pre tvar slovesa rozhodli sa ?

A množné číslo

C minulý čas

B nedokonavý vid

D 3. osoba

17

V ktorej možnosti sú iba trojslabičné slová?

A prekrásna, dcérine, rieka
B niekedy, neubudlo, drahšie

18
C strieborne, vznešená, obrysy
D smútočné, hľadia, zachované
To je ale chutné, mňam!
Podčiarknuté slovo v uvedenej vete je

A citoslovce.

C častica.

B spojka.

D predložka.

19

Ktorá z dvojíc nepatrí k sebe?

A pripravovaný – prídavné meno
B prípadne – zámeno

20
C pravidlo – podstatné meno
D pridávať – sloveso
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