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VEDOMOSTNÝ TEST – 70 OTÁZOK / 1 BOD – SPOLU MAX. 70 BODOV – ČAS: 60 min.  

1. 
 

Označ možnosť, v ktorej cudzie slovo so slovenským 
variantom tvorí antonymum.  
 
a) senzitívny – necitlivý  
b) antipatia – odpor, nenávisť 
c) autobiografia – vlastný životopis 
d) informácia – správa, údaj 

8. Označ možnosť, v ktorej je správne tvrdenie:  
 
a) Jednoduché súvetie môže byť priraďovacie a 

podraďovacie. 
b) Podľa zloženia sú vety jednočlenné a zložené. 
c) Jednočlenná veta má jeden prísudok. 
d) Jednoduchá veta má dva prísudky. 
 

2. 
 

Označ nesprávnu dvojicu synoným.  
 
a) externý – vonkajší 
b) sylaba – slabika 
c) interný – príbuzný 
d) harmónia - súlad 
 

9. Za konečnú podobu divadelnej hry spolu s hercami 
zodpovedajú predovšetkým  
 
a) scenárista a kameraman.  
b) šepkár a kulisár.  
c) režisér a kameraman.  
d) scenárista a režisér. 
 

3. Výrazy dzeň, bul, valal, krumple  sú: 
 
a) hovorové 
b) slangové 
c) zastarané 
d) nárečové 
 

10. V ktorej vete je pravopisná chyba?  
 
a) Prihlásil sa do literárneho krúžku. 
b) Dušan robil v triede každému naprotiveň. 
c) Stretli sa zoči-voči prvýkrát v lete. 
d) Marta sa obzrela za každým chlapcom.  
 

4. Keď sa o niekom povie, že sa ocitol v začarovanom 
kruhu, znamená to, že  
 
a) zablúdil. 
b) je v situácii, z ktorej nepozná východisko. 
c) začal veriť v nadprirodzené sily. 
d) má neustále smolu. 

11. Ktorý z nasledujúcich znakov sa nevzťahuje na 
povesť?  
 
a) epické dielo  
b) forma poézie alebo prózy  
c) výklad vzniku prírodných javov  
d) historické motívy 
 

5. Ktorý z uvedených frazeologizmov vyjadruje 
myšlienku, že spoločníci sa vždy kryjú?  
 
a) Vrana vrane oči nevykole. 
b) Z cudzieho krv netečie. 
c) Ryba smrdí od hlavy. 
d) Hlavou múr neprerazíš. 

 

12. Ktorý z uvedených žánrov patrí k veršovanej epike?   
 
a) balada 
b) sonet 
c) aforizmus 
d) novela 

6. Ktorým slovom môže pokračovať synonymický rad 
slov bojazlivý, ustrašený, neistý?  
 
a) nesmelý 
b) nevšímavý 
c) bezúhonný 
d) rozhodný  
 

13. V ktorých z nasledujúcich štátov sa nehovorí 
oficiálne slovanským jazykom?  
 
a) Chorvátsko 
b) Rusko 
c) Poľsko 
d) Rakúsko 

7. Matematika je Janinou Achillovou pätou. Z uvedenej 
vety vyplýva, že Jana  
 
a) má matematiku ako koníčka. 
b) nemá o matematiku záujem. 
c) je v matematike úspešná. 
d) má s matematikou problémy. 
 

14. Ktoré z nasledujúcich slov je utvorené rovnakým 
spôsobom ako slovo ľudoop?  
 
a) kontaktom 
b) stredoafrický 
c) nevyriešiteľný 
d) spôsobuje 
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15. Slovné spojenie sladké blesky je umelecký jazykový 
prostriedok:  
 
a) epiteton 
b) metafora 
c) personifikácia 
d) metonýmia 

23. 
 

Koľko vrstiev tvorí kožu?  
 
a) jedna 
b) dve 
c) tri 
d) štyri 
 

16. V ktorom z nasledujúcich slovných spojení je použitá 
nesprávna  predložka?  
 
a) cesta mimo mesta 
b) nadanie na spev 
c) byť pri cieli 
d) vrátiť sa za chvíľu 
 

24. Ktorý vitamín je dôležitý pre kostnatenie?  
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D  

17. Ktoré zo slovies sú v prítomnom čase?  
 
a) zosadne  
b) nezbadám  
c) odpovedá  
d) prihovorí sa  

25. Ktorý orgán udržiava pumpovanie krvi?  
 
a) pľúca 
b) pečeň 
c) mozog 
d) srdce 

18. Ktoré z uvedených viet nie sú dvojčlenné?  
 
a) Prišla jar.  
b) Zbadal fialový autobus.  
c) Prestalo ho oziabať.  
d) Je zvedavý.  
 

26. Kto je hlava Anglikánskej cirkvi? 
 
a) Pápež 
b) Kráľovna Alžbeta II. 
c) Arcibiskup z Cantenbury 
d) Arcibiskup z Yorku 

19. V ktorých možnostiach nepatria všetky uvedené slová 
k rovnakému slovnému druhu?  
 
a) ku, medzi, ponad, spoza  
b) že, veru, pod, aj  
c) naspamäť, nemecky, hore, vedľa  
d) mňam, ahoj, hav, hŕ  
 

27. Dokumet, ktorý podpísal William III. Oranžský a 
vytvoril konštitučnú monarchiu sa nazýval: 
 
a) Magna Carta – Veľká Listina Slobôd 
b) Deklarácia nezávislosti 
c) Navigačné akty 
d) Billof Rights – Listina práv 
 

20. Čo sa s tebou deje? Koncová melódia tejto vety je: 

 
a) poloklesavá 
b) klesavá 
c) polostúpavá 
d) stúpavá 

28. Najstaršia univerzita v USA je: 
 
a) Yale 
b) Columbus University 
c) Harward 
d) Princeton 

21. Koľko krčných stavcov má človek?  
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
 

29. Prvý americký prezident bol: 
 
a) Bill Clinton 
b) Ronald Regan 
c) Abraham Lincoln 
d) George Washington  

22. Aká krvná skupina neexistuje?  
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) AB 

30. Britský Parlament pozostáva z: 
 
a) Snemovne poslancov a Snemovne lordov 
b) Snemovne poslancov a Senátu 
c) Snemovne lordov a Senátu  
d) Senátu a Snemovne reprezentantov 
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31. Doplňte. 
Take .........umbrella. It’s raining outside.  
 

a) a b) the    c) an   d) some 

43. Doplňte. 
She is unhappy because she …… all her money. 

 
a) loses     b) has lost c) has losed d) lost 

32. Doplňte. 
Tom usually drives very ......... 
 
a) careful   b) carefuly c) carefully   d) carefull 

44. Doplňte. 
He bought her a ……… for her birthday. 

 
a) flower     b) floor     c) flour     d) fluor 

33. Doplňte. 
I was ......... by the news about the accident. 
 
a) shocked   b) shocking    c)shock   d) shocky 

45. Doplňte. 
It’s quiet warm in here. You can ……… your coat. 

 
a) take on     b) take off     c) put on     d) put up 

34. Doplňte. 
Where ......... she come from? 
 
a) do    b) does    c) is    d) was 

46. Doplňte. 
My brother has always been interested …… flying. 

 
a) at b) in c) of d) about 

35. Doplňte. 
Cheese …… from milk. 

 
a) makes  b) is making   
c) made  d) is made 

47. Doplňte. 
How many foreign languages …… speak? 

 
a) do you know to b) can you   
c) were you  d) have you 

36. Doplňte. 
Peter ......... swim very well. 
 
a) knows     b) know c) cans      d) can 

48. Doplňte. 
When I was cooking dinner, I ......... my finger. 
 
a) cut  b) cutted   c) am cutting   d) was cutting 

37. Doplňte. 
They met on a holiday …… 

 
a) before five years b) since five years     
c) five years before d) five years ago 

49. Doplňte. 
The Christmas dinner ……… my grandmother. 

 
a) cooks        b) cooked    
c) is cooking by       d) was cooked by 

38. Doplňte. 
Listen! Somebody ............ opera. 
 
a) is singing b) sing    c) sings    d) are singing 

50. Doplňte. 
Susan plays .........piano every day. 
 
a) on b) on the    c) the    d) a 

39. Doplňte. 
I’m tired. I ......... all day today. 
 
a) work                          b) have worked    
c) have been working d) worked 

51. Hlavnou plodinami, ktoré sa pestujú na americkom 
stredozápade (prérie) budú: 
 
a) ryža a sója                  b) kukurica a sója 
c) kukurica a zemiaky     d) proso a vinič 
 

40. Doplňte. 
How .........you? 
 
a) is    b) are    c) do    d) was 

52. V Antarktíde žijú:  
 
a) tučniaky  b) polárne medvede 
c) grizzly  d) losy 
 

41. Doplňte. 
They ……… their bikes outside the house. 

 
a) left   b) leaved     c) lefted      d) leaft 

53. Najväčšie zásoby ropy sa nachádzajú v: 
 
a) Adenskom zálive b) Perzskom zálive 
c) Čiernom mori d) Južnej Kórey 

42. Doplňte. 
She has …… many romantic novels. 

 
a) write     b) wrote     c) writen     d) written 

54. Hlavným mestom Číny je: 
 
a) Peking     b) Tokyo     c) Hanoj       d) Rangún 
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55. Na severnej pologuli je deň je najdlhší počas: 
 
a) jarnej rovnodennosti 
b) letného slnovratu  
c) jesennej rovnodennosti  
d) zimného slnovratu 
 

63. Daný je pravouhlý trojuholník ABC, ktorého obsah S 
= 30 cm2 a dĺžka odvesny b = 10 cm. Vypočítaj 
dĺžku jeho druhej odvesny a. 
 
a) 3 cm      b) 12 cm      c) 11,5 cm       d) 6 cm                                               
 

56. Aerosol je: 
 
a) popolček vo vzduchu 
b) mydlová pena 
c) vodná para vo vzduchu 
d) hlina vo vode 

64. Koľko rovnoramenných trojuholníkov má obvod 16 
cm a dĺžku strednej priečky 3 cm? 
  
a) 3             b) 1              c) 2          d) viac ako 4 

57. Usporiadanie prvkov do periodickej tabuľky prvkov 
ako prvý uskutočnil: 
 
a) Newton 
b) Platón 
c) Mendelejev 
d) Eistein 
 

65. Koľko obdĺžnikov, ktorých dĺžky strán sú vyjadrené 
prirodzenými číslami, má obsah 48 cm2? 
 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 

58. Ktorá z uvedených látok je zmes? 
 
a) vzduch 
b) kyslík  
c) dusík 
d) ortuť 

66. Slovenská republika sa delí na Vyššie územné 
celky.  Počet VÚC je: 
 
a) 7        b) 9       c) 10       d) 8                                                                                   

59. Vodné roztoky, ktoré majú pH väčšie ako 7 sú: 
 
a) kyslé 
b) zásadité 
c) neutrálne 
d) univerzálne 

67. Základným zákonom Slovenskej republiky je: 
 
a) Všeobecná deklarácia ľudských práv 
b) Ústava 
c) Trestný zákon                                                                           
d) Lisabonská zmluva 
 

60. Vo vzduchu je percentuálne najviac zastúpený: 
 
a) kyslík 
b) uhlík 
c) dusík 
d) oxid uhličitý 
 

68. Prezidenta Slovenskej republiky volia: 
 
a) poslanci Národnej rady SR 
b) sudcovia Ústavného súdu SR 
c) občania Slovenskej republiky 
d) starostovia obcí Slovenska 

61. Z 3 ton cukrovej repy sa vyrobí 480 kg cukru. Koľko 
cukru sa vyrobí zo 17,5 ton repy? 
 
a) 160 t 
b) 28 t 
c) 2,8 t 
d) 0,28 t 
 

69. Voľby do NRSR sa na Slovensku konajú každé: 
 
a) 3 roky 
b) 4 roky 
c) 2 roky 
d) 5 rokov                                                                                

62. Koleso s obvodom 2,5 m sa na určitom úseku cesty 
otočilo 12-krát. Koľkokrát sa na tom istom úseku cesty 
otočí koleso s obvodom kratším o 0,5 m? 
 
a) 20 
b) 15 
c) 17 
d) 24 
 

70. Slovenská republika vznikla: 
 
a) 1.1.1993 
b) 1.5.1992 
c) 1.1.1994 
d) 1.5.1993                                                                                         

 


