Ukážky úloh testujúcich VŠP a VJS

01

04

České slovo příště v slovenčine znamená

B) nabudúce.

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

C) potom.

A) KRGVŤ

B) MTVVŤ

D) teraz.

C) SMLVŤ

D) BDVVŤ

02

05

Aj keď pravdepodobne neovládate jazyk Interlingua,
prečítajte si krátky text v tomto jazyku:

Slovné spojenie prídete k nám má rovnaký rytmus ako
spojenie nádherne spí, ale odlišný rytmus ako spojenie
moderný štýl. Ktoré z uvedených spojení má rovnaký
rytmus ako spojenie s naším známym?

A) minule.

Le Union Mundial pro Interlingua (UMI) invita omne
membros e lor familias al 20me conferentia international de interlingua in Freiburg im Breisgau, Germania,
del 27 de julio al 3 de augusto 2013.
Le intention es establir un programma que, in plus
alte grado que anteriormente, contine ultra tote le ingredientes "traditional" de un conferentia de interlingua – cursos de interlingua pro comenciantes e avantiates, intertenimento, excursiones in le region, sessiones
de labor practic, discursos etc. – plus de presentationes
de themas general de valor pro usatores de interlingua.
(zdroj: www.interlingua.com)
Tri z nasledujúcich informácií sú obsiahnuté v uvedenom texte. Ktorá nie je?

A) k vašim pekným
B) so starým vládcom
C) nesú nákup
D) páví chvost

06
Ak o nejakom človeku povieme, že je neborák, znamená to, že
A) ho ľutujeme.

A) V lete 2013 sa v Nemecku uskutoční 20. medzinárodná konferencia o jazyku Interlingua.

B) pred ním varujeme.

B) Na konferencii sa môže zúčastniť každý člen Svetovej únie pre jazyk Interlingua (UMI), dokonca aj
s rodinou.

D) ho odsudzujeme.

C) Súčasťou konferencie budú aj výlety do okolia,
praktické cvičenia a diskusie.
D) Počas konferencie sa uskutoční aj voľba nového
predsedu UMI.

03
V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky
písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, aby vzniklo
bežne používané slovenské sloveso v neurčitku?

C) sa mu posmievame.

07
Ktoré slovo má podobný význam ako slovo krivda?
A) podvod

B) poníženie

C) neprávosť

D) urážka

08

A) ??KLA??

Každé z uvedených slov získa po pridaní určitej predpony záporný význam. Pri ktorom z uvedených slov
pôjde o inú predponu ako pri ostatných troch?

B) ???OVE??

A) -verzia

B) -harmónia

C) ???ISO???

C) -proporcia

D) -kvalifikácia

D) ??MÁH???
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09

12

V nasledujúcom krátkom príbehu je poprehadzované
poradie viet. Keď vety zoradíme do zmysluplného poradia, ktorá z nich bude predposledná?

Graf zobrazuje používanosť jednotlivých internetových
prehliadačov v decembri 2011. Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z grafu?

V1: Teraz nám však na cestu svietilo krásne slniečko
a podobné obavy vyzerali nezmyselne.

Safari
4%

V2: Ráno sme sa vydali na cestu s množstvom ťažkej
batožiny v kufri auta.

Opera
2%

iné
1%

Firefox
38%

V3: Bránila sa, že to my sme vybrali hory, kde môžu nastať drsné podmienky.

Chrome
35%

V4: Stačila však jedna búrka a výpadok prúdu, aby sme
potom na chate ocenili jej predvídavosť.
V5: Moja mama totiž so sebou zbalila skoro polovicu
domácnosti.

Explorer
20%

(zdroj: www.w3schools.com)
A) veta V1

A) Najpoužívanejším prehliadačom je Firefox.

B) veta V3

B) Safari je štvrtým najpoužívanejším prehliadačom.

C) veta V4

C) Viac ako polovica ľudí používa Chrome alebo Explorer.

D) veta V5

D) Najmenej používaným prehliadačom je Opera.

10
Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť.
Ktorý pojem do skupiny nepatrí?
A) pokladňa
B) recepcia
C) výpredaj
D) inventúra

13
Budeme hovoriť, že slovenské podstatné meno má
dvojníka, ak k nemu existuje iné slovenské podstatné
meno, ktoré sa v základnom tvare píše inak a má tiež
iný význam, ale obe tieto slová majú v niektorom páde
a čísle identický tvar. Napríklad slovo pero má dvojníka
– je ním slovo pera (časť úst). V genitíve plurálu majú
obe tieto slová zhodný tvar pier.
Ktoré z nasledujúcich slov nemá dvojníka?

11
Podľa istého logického princípu sme utvorili dve skupiny krajín:
1. skupina: Cyprus, Malta, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, ...
2. skupina: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, ...

A) rana
B) cena
C) delo
D) víno

Ktorá z nasledujúcich krajín je zaradená do nesprávnej
skupiny?
A) Grécko – 1. skupina
B) Vatikán – 2. skupina
C) Bulharsko – 1. skupina
D) Holandsko – 2. skupina
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