
Ukážka z testov na prijímacích skúškach 

Test všeobecných jazykových  schopností 

 
 

1. Uczestnicy biegu głównego na 10 km pobiegali ulicami Źor. 

Podčiarknuté slovo vo vete znamená 

A) uličníci. 

B) cestári. 

C) účastníci. 

D)  účtovníci. 

 

2. Prečítajte si nasledujúci dialóg v jazyku interlingua: 
 

Petro: Bon die. Io es Petro Minelli. Io es in Frankfurt in le aeroporto. Como? Excusa me, io non vos audi. 

Ascolta, senior Runde, io es in le aeroporto e tosto prendera un taxi pro vader a vostre officio. 

Senior Runde: Ma io ha inviate Sophia, mi secretaria, con un automobile pro apporat vos a mi officio. 

Esque illa non ha arrivate al aeroporto? 

Petro: Io non la ha vidite.  

Senior Runde: Povre Sophia. 
 

Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odpovedať, o akom probléme bola v dialógu reč. 
 

A) Sophia má vyzdvihnúť na letisku Petra, ale nestretli sa. 

B) Rundeho sekretárka Sophia dohodla Petrovi nesprávny termín stretnutia. 

C) Petro sa potrebuje dostať do kancelárie pána Rundeho, ale nevie zohnať taxík. 

D)  Petro čaká na to, kedy ho Sophia odvezie z kancelárie na letisko, ale ona mešká. 

 

3. Slovné spojenie hromadná výpoveď má rovnaký rytmus ako spojenie tradičná výšivka, ale iný rytmus ako 

spojenie slovenské slovníky. Ktoré z uvedených slovných spojení má iný rytmus ako zvyšné tri? 
 

A) prírodný hodváb 

B) bláznivý tulák 

C) národné jedlá 

D) liečebný ústav 

 

4. Tri z uvedených prídavných mien možno použiť v spojení s istým podstatným menom. Ktoré prídavné 

meno nemožno použiť s týmto podstatným menom? 
 

A) krajčírska 

B) vesmírna 

C) montážna 

D) tvorivá 
 

5. 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) LPT 

B) RPCH 

C) PKZ 

D) MRŠ 
 

6. Najskôr zistite, ako má znieť otázka, a potom zvoľte správnu odpoveď. (Každá bodka predstavuje jedno 

vynechané písmeno.) 

Akému d • • • • • u ani v • • • • • á  m • • • a  n • • • • • • • e? 

A)  smutnému  

B)  nemému 

C)  malému 

D)  cudziemu 



 

 

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

slovo (v nominatíve singuláru) označujúce kuchynské spotrebiče? 

A)  ????ROVL??? 

B)  ?IX??? 

C)   ????NKOV?? 

D)  ??ORÁ?? 

8. V ktorej možnosti nie je synonymický rad? 

A) oduševnený - horlivý - citlivý 

B) konečný – výsledný - finálny 

C) kočovnícky – putovný - túlavý 

D) napnutý – natiahnutý - vystretý 
 

9. Ktorá z možností sa najlepšie hodí na zakryté miesto v nasledujúcom texte ? 

V politickej debate proti ministrovi nastúpila neznáma poslankyňa a nikto nečakal, že dopodrobna rozoberie 

všetky jeho výroky a bývalé škandály. Jednoducho - 

A)  pozerala sa naňho krivým okom. 

B)  musela proti nemu bojovať v prvej línii. 

C)  zmietal sa pod jej náporom. 

D)  nenechala na ňom ani suchej nitky. 

 

10. V ktorej z nasledujúcich viet je zakryté slovo modifikované? 

A)  V našej reštaurácii nenájdete žiadne  jedlá. 

B)  Nový model má niektoré prvky len mierne  . 

C)  Smiali sa jej za to, že jej oblečenie nebolo . 

D)  Vestibul univerzity zdobili  osobnosti mesta. 

 

11. Väčšina prídavných mien je použiteľná v spojení s mnohými podstatnými menami (napr. pekný, vysoký, 

ťažká). Existujú však aj prídavné mená, ktoré možno v danom rode použiť iba v spojení s veľmi malým 

počtom podstatných mien. Ktoré z nasledujúcich prídavných mien má túto vlastnosť? 

 

A) blízka 

B) kľúčna 

C) slovenská 

D) desivá 

 

12. V ktorej vete je podčiarknuté slovo použité nesprávne? 

 

A) Jeho predvolebné sľuby sú výrazne populistické. 

B) Hľadali nevybuchnuté míny. 

C) Idylickú chvíľku náhle prerušil výkrik. 

D) Interiér bytu bol veľmi normalizačný. 

 


