
Test všeobecných jazykových schopností 1 

1. Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odhadnúť, o čom nasledujúci text 
v slovinskom jazyku hovorí. 

Lepotica svetovnega slovesa je eden od biserov Slovenije. Vstopite v veličasten podzemni svet, 
kamor vas popelje poseben vlak, in si oglejte nenavadne skulpture, čarobne kapnike, podzemne 
dvorane in živali, med katerimi je najznamenitejša in edinstvena človeška ribica.  

 
A) o dopravnej situácii v mestách 
B) o turistickom mieste v Slovinsku 
C) o baniach  
D) o národnom jedle Slovincov 

 

2. Ktoré slovo má podobný význam ako archaické slovo ponosa? 
A) sťažnosť 
B) podvod 
C) prosba 
D) posmievanie 

 

3. Aj keď pravdepodobne neovládate gréčtinu, pokúste sa odhadnúť približný význam slovného 
spojenia Καλή μέρα. /kalí méra/ 

A) sklenená váza 
B) dobré ráno 
C) večná láska 
D) pokojné more 

 

4. V ktorej vete je možno v oboch zvýraznených slovách zmeniť poradie písmen tak, aby vznikli 
spisovné a správne napísané slová, ktoré sa významovo aj gramaticky hodia do vety? 

 
A) ISTIKANOKA ako športové odvetvie patrí medzi POŠRKTY s bohatou tradíciou. 
B) KOMERZRÁŽ je prístroj na meranie spadnutých ZOŽKÁR. 
C) Viedenský ČÍKVALU je hudobný štýl, ktorý je dodnes súčasťou každého SUPLE. 
D) BORZUK európsky patrí medzi najväčšie európske suchozemské CIVCECAM. 

 
 

5. Zo štyroch slovies sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu 
samohlások. Z ktorého slovesa sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch? 

A)  PCHVŤ 
B)  PĽVŤ 
C   KVŤ 
D)  SĽBVŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. České slovo hlemýžď v slovenčine znamená: 
 

A) dážďovka 
B) páv 
C) slimák 
D) hmyz 

 
7. Podľa istého princípu sme rozdelili prídavné mená do troch skupín. 

Do 1.skupiny patria napríklad slová: 
sebavedomý, smelý, odhodlaný, kvalitný, statočný, užitočný, ... 
Do 2. skupiny patria napríklad slová: 
nečestný, zlomyseľný, mrchavý, žalostný, riskantný, nepríjemný, ...  
Do 3. skupiny patria napríklad slová: 
nízky, široký, svalový, štvordielny, tupouhlý, slnečný, ... 
 
Odhaľte princíp rozdelenia a rozhodnite, ktoré z nasledujúcich prídavným mien je zaradené do 
nesprávnej skupiny. 

A) poľnohospodársky – 1.skupina 
B) milý – 1.skupina 
C) chybný – 2.skupina 
D) elektrotechnický – 3.skupina 

 
8. Každé z uvedených slov získa po pridaní určitej predpony záporný význam. Pri ktorom 

z uvedených slov pôjde o inú predponu ako pri ostatných troch? 
 

A) – symetrický 
B) – nulovať 
C) – harmónia 
D) – verzia 

 

9. Najprv zistite, ako má znieť otázka a potom zvoľte správnu odpoveď. Každá bodka 
predstavuje jedno vynechané písmeno. 

Koľko t . . . . . v má r . k? 

A) 20 
B) 52 
C) 42 
D) 30 
 

10. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, 
aby vzniklo slovo (v nominatíve singuláru) označujúce ovocné stromy? 
 
A) ???HUĽ? 
B) ???BLO?? 
C) ??REŠ??? 
D) ??UŠK?? 

 


