
Test A 

 

Ukážka č. 1  Starec  a more (Ernest Hemingway, úryvok) 

 

A čo teraz? Pomyslel si starec. Cítil, že už-už stráca vedomie. A čo teraz? Pokúsim sa 

o to ešte raz.  

Pokúsim sa ešte raz. Mal dojem, že už-už zamdlieva, keď predsa len prevrátil rybu na 

bok. Ryba sa však vyrovnala a znova pomaly odplávala, mávajúc vo vzduchu veľkým 

chvostom. 

A pokúsim sa ešte raz, sľuboval starec, hoci ruky si už celkom necítil a zrak sa mu 

zahmlieval.  

Pokúsil sa o to znova, ale s rovnakým výsledkom. Nuž, pomyslel si a cítil, že odpadne 

skôr, než sa znovu začne  boriť s rybou, pokúsim sa ešte raz. 

Pozbieral všetku bolesť, ale aj zvyšky síl i dávno stratenú hrdosť a postavil to všetko 

proti smrteľnej úzkosti ryby. A vtedy sa ryba prevrátila na bok a zvoľna plávala na boku 

a mečom  len-len že sa nedotkla debnenia na člne a už-už ho míňala, dlhá, vysoká, široká, 

striebristá, vo vode zdanlivo nekonečná. 

Starec pustil lano, pristúpil ho nohou a zdvihol harpúnu tak vysoko, ako len vládal, 

a s celou silou, ktorá mu ešte zostala a čo vtedy v sebe pozbieral, vrazil ju rybe do boka hneď 

za veľkými hrudnými plutvami, týčiacimi sa z vody do výšky starcovej hrude. Cítil, ako železo 

vniká do tela. Starec sa na harpúnu navalil a váhou svojho tela ju vrážal čoraz hlbšie.  

 

1. Označte možnosť s tvrdením, ktoré nevyplýva z textu.   1b  

a) Starec pri zápase s rybou takmer stratil vedomie. 

b) Starec chcel rybu prevrátiť na bok a potom do nej zabodnúť harpúnu. 

c) Keď sa ryba obrátila na bok, vždy sa jej podarilo otočiť a odplávať. 

d) Zápas s rybou svedčí o starcovej vytrvalosti a pevnej vôli. 

 

2. Vyberte možnosť, v ktorej je uvedené, na koľkýkrát starec zdolal rybu: 1b 

a) na tretíkrát      b) na piatykrát 

c) na štvrtýkrát     d) na šiestykrát 

 

3. Vypíšte z tretieho odseku textu dva výrazy, ktoré svedčia o starcovej vyčerpanosti.  

           2b 

 

4. Utvorte správne tvary prídavných mien od podstatných mien z textu: 2b 

a) ryba – prídavné meno, mužský rod, N, sg., vzor páví 

b) starec – prídavné meno, stredný rod N, sg., vzor otcov 

 

5.  Vypíšte z druhého odseku neurčitý slovesný tvar.  Pomenujte daný tvar.  1b 

 

6. Určte gramatické kategórie a vzor podstatného mena v slovnom spojení: „cítil, že stráca 

vedomie“          2b 

 



 

7. Určte podčiarknutú vetu v texte podľa zloženia.     1b 

 

 

8.  Aký jazykový štýl je použitý v ukážke?     1b 

 

9.  Určte, akým slovotvorným postupom vzniklo slovo „pomyslel“.   1b 

 

Ukážka č. 2 Život (Ivan Krasko, úryvok) 

 

Som vo znamení pokoja, 

pred’s zvem ťa, Život, do boja 

od ranných do večerných zôr, 

pre krásnu dcéru čiernych hôr. 

 

Až hmla sa stratí z údolia, 

mňa, Život, nikto nezdolá 

a než sa celkom zvečerí, 

tam ležať budeš v pancieri.  

 

10. Označte správne synonymá slova zvať.      1b 

 

a) prezývať, volanie 

b) pozývať, volať 

c) nazývať, volanie 

 

11. Určte rým prvej strofy básne.       1b 

 

 

12. Určte jazykový umelecký prostriedok: Hmla sa stratí.    1b 

 

13.  Z prvej strofy básne vypíšte dve slová, v ktorých sa uplatnilo pravidlo o rytmickom 

krátení.           2b 

 

14. Ako nazývame interpunkčné znamienko označujúce vypustenie hlásky? Napríklad: 

pred’s           1b 

 

15.  Vypíšte z prvej strofy básne 1 dvojicu protikladných slov.    2b 

  



Test B 

 

Ukážka Krajina Pána Prsteňov: Aj prúd vody v nej tečie naopak 

        Na kopcovitých pastvinách pokrytých hustým zeleným kobercom veselo šantia jahniatka. 

Na ostrovoch okrem 4,2 milióna ľudí žije aj 40 miliónov oviec. Je jedno, kde sa práve na 

ostrovoch nachádzate, nikdy nie ste od pobrežia ďalej ako 130 kilometrov. Vnútrozemie ponúka 

bublajúce bahno, bublinkové kúpele a elegantné sopky, ktoré ochotne pózujú fotografom. Ku 

každému zaujímavému miestu patrí aj maurská legenda. Nový Zéland je atraktívny práve 

vďaka vysokej seizmickej aktivite. 

     Vriace oblasti sú dôležité aj pre pôvodných obyvateľov Maurov. Usadlosti boli v minulosti 

vystavané práve pri horúcich poliach a gejzíroch. Dodnes používajú horúcu vodu na varenie, 

umývanie, kúrenie či liečenie. Geotermálne minerály využívajú ako farbivo a konzervačnú 

látku. V dedine Whakarewarewa sledujeme, ako mladá štíhla žena vkladá do pariaceho sa 

otvoru v zemi nádobu s rybou a so zeleninou. „Kia Ora,“ pozdraví nás. „Zastavte sa o 5 hodín 

a budete môcť ochutnať hangi, našu miestnu špecialitu,“ s úsmevom hovorí pôvabná Maurka. 

Má lesklé čierne vlasy zapletené do hrubého vrkoča, čelenku ozdobenú pierkom z dravca, 

mäsité pery a obrovské tmavohnedé oči. Oblečenú má čiernu sukňu a živôtik z ľanu ozdobený 

červeno-čierno-bielou kockovanou výšivkou. Starší muži v dedine majú na tvárach namaľované 

kmeňové tetovanie Ta Moko. V období bojov tento permanentný mejkap slúžil ako občiansky 

preukaz. Podľa Ta Moka sa dalo určiť, akú hodnosť a pozíciu mal ten-ktorý bojovník. V centre 

osady na malom pódiu je rušno. Svalnatí polonahí muži sa pripravujú na kultúrne vystúpenie. 

Národný tanec haka je spojením silných prudkých pohybov tela so zariekadlami a grimasou 

pukana – keď tanečníci vypuľujú oči, vyplazujú jazyk a strúhajú strašidelné výrazy tváre. 

 Zdroj: www.zivot.sk 

1. Ktorý jazykový štýl sa využíva v texte?      1b 

a/ hovorový           b/ odborný   c/ umelecký               d/ publicistický 

 

2. Ktorý slohový postup sa uplatňuje v  texte?     1b 

a/ rozprávací          b/ opisný        c/ výkladový               d/ informačný 

 

3.  O ktorej krajine sa hovorí v texte?      1b 

a/ o Madagaskare             b/ o Austrálii c/ o Novom Zélande       d/ o Grónsku     

 

4. Prečo majú starší muži v dedine na tvárach kmeňové tetovanie?  1b 

a/ dá sa podľa neho určiť ich postavenie v dedine b/ dá sa podľa neho určiť ich vek 

c/ je to tradícia na celom ostrove   d/ je to ich záľuba 

 

5. Vodu z horúcich polí nepoužívajú domorodci:     1b 

a/ na liečenie  b/ na varenie  c/ na umývanie  d/ na pitie  

 

6. Ktoré slovo nie je synonymom slova permanentný?    1b 

a/ ustavičný  b/ krátkodobý   c/ pravidelný  d/ večný 
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7. Ktoré tvrdenie nie je pravdivé?       1b 

a/ V 1. vete textu sa nachádza metafora. 

b/ V 1. časti  textu sa nachádza aj personifikácia. 

c/ V 1. časti  textu sa nachádza viacnásobný vetný člen. 

d/ V poslednej vete textu  sa nachádzajú iba slovesné prísudky.  

 

8. V ktorej možnosti sa nachádza frazeologizmus?    1b 

a/ tancuje, ako mu hrajú  b/ tancuje ako profesionál 

c/ tancuje celou svojou dušou   d/ tancuje, ako mu pískajú  

 

9. Z prvého odseku vypíšte vokalizovanú predložku.    1b 

 

 

10. Určte prvú vetu z textu z hľadiska zloženia.      1b 

 

 

11. Určte, akými slovnými druhmi sú zvýraznené slová v texte v poradí, ako za sebou 

nasledujú.           3b 

 

12. Ako sa nazýva interpunkčné znamienko použité v spojení: „červeno-čierno-bielou“?  

           1b 

 

13. Určte vetné členy vo vete: Svalnatí polonahí muži sa pripravujú na kultúrne 

vystúpenie.           3b 

 

 

14. Z vety: „V centre osady na malom pódiu je rušno.“  vypíšte hlásku, ktorá sa 

spodobuje.          1b 

 

15. Z prvého odseku vypíšte jedno slovo, ktoré vzniklo skladaním.   1b 

 

 

16. Od podstatného mena Maur vytvorte:  

vzťahové prídavné meno muž. rodu v N pl.      1b 

 

 


