
Ukážka z testov na prijímacích skúškach 

Test všeobecných jazykových  schopností 
 

1. Aj keď pravdepodobne neovládate chorvátčinu, pokúste sa odhadnúť, ktorá veta hovorí o počasí. 

 

A) Danas nemam vremena, ali sutra ću sigurno doći. 

B) Kišo je cijeli dan, ali popodne sunce sijalo i bilo je toplo. 

C) Moja prelepa devojka je najboli kuhar i pekar na svetu. 

D)  Prošle zime nas je posetila porodica iz Amerike. 

 

2. Prečítajte si krátky text v jazyku  Esperanto: 

 

Genetikaj esploroj konfirmis ke afrikajn savanajn kaj arbarajn elefantojn oni devus rigardi kiel apartajn 

speciojn. La du bestoj aspektas malsame kaj fakuloj antaŭe argumentis ke oni klasifiku ilin kiel du speciojn, 

ne variantojn de unu. Rezultoj de DNA-analizo subtenas la argumenton ke estas tri elefantaj specioj, du en 

Afriko kaj unu en Azio. 

 

Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odhadnúť, o čom text hovorí. 
 

A) O výsledkoch analýzy, ktorá potvrdila, že existujú tri druhy slonov. 

B) O chorobách a zlej zdravotnej situácii detí v afrických kmeňoch. 

C) O štúdii, ktorá charakterizuje rieky a rastlinstvo v Afrike a Ázii. 

D)   O arabskej konferencii biológov, ktorá sa uskutočnila v Afrike. 

 

3. Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu 

samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch?  

 
A) ZVRN 

B) PTN 

C) MŠT 

D) SMRNC 

 

4. Slovné spojenie prídete k nám má rovnaký rytmus ako spojenie nádherne spí, ale iný rytmus ako spojenie 

moderný štýl. Ktoré z uvedených slovných spojení má iný rytmus ako zvyšné tri? 

 
A) pyšný ako páv 

B) malý, ale náš 

C) prvý slnka lúč 

D) letí kŕdeľ vrán 

 

5. Aj keď pravdepodobne neovládate gréčtinu, pokúste sa odhadnúť význam slova ԑμχαριστώ [Efcharistó] 
 
A) premena 

B) zjavenie 

C) svetlo 

D) ďakujem 

 

 



6. Mirka rada vymýšľa hádanky pre svojho brata. Zvolí si spisovné slovenské slovo a nejako ho rozdelí na tri 

časti. Potom v každej časti napíše písmená v opačnom poradí. Napokon všetky časti opäť spojí.  

Napr.: AUTOBUS AU+TOB+US UA+BOT+SU UABOTSU 

Bratovi ukáže iba výsledok a on má uhádnuť pôvodné slovo. Pri tvorbe jednej z nasledujúcich hádaniek sa 

Mirka pomýlila. Pri ktorej? 

A)  TERPKERÁ  

B)  ĽOKANJECI 

C)   ALAPNICAK 

D)  TAĎILEAN 

 

7. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, aby vzniklo 

slovo (v nominatíve singuláru) označujúce umelecké slohy? 

 A)  ??NES??? 

B)  ???ANT??? 

C)   ??ARO?? 

D)  ??CES?? 

 

8. V ktorej vete 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)  Na APEZÁD Slovenska vypukla ÉDIAPIEME žltačky. 

B)  Slovenskí VRIŠOPTOV si z olympiády odniesli niekoľko IDAMELE. 

C)   TORÁMEDOR slávnostným príhovorom zahájil VÚPSELO sezónu. 

D)  Les v neďalekej EDONIEL sa zmenil na BAKORISÚN. 

 

9. V ktorej z nasledujúcich možností možno pridaním predpony a- vytvoriť zmysluplné slová ? 

A)  - symetrický, -fúzia 

B)  - proporcia, -rytmický  

C)   - morálny, -nulovať 

D)  -patia, -disponovaný 

 

10. Slová podmorský a zámorie sú odvodené od toho istého slova more. Ktorá z nasledujúcich dvojíc slov nie 

je odvodená od toho istého slova? 

A)  zeman - zázemie 

B)  náhrada - hradby 

C)   prašný - prachovka 

D)  nákup - kupec 

 

 

 


