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www.examino.sk – web, ktorý otestuje aj naučí 

01_SJL9080101    
Jazykový štýl je 
 
A) ucelený a ukončený jazykový útvar. 

B) materinský jazyk hovoriaceho. 

C) formálna úprava písma. 

D) výber a usporiadanie jazykových a mimojazykových  
prostriedkov.  

 

02_SJL9080103 
V ktorej možnosti nie je uvedený jazykový štýl? 
 
A) náučný 

B) rozprávací  

C) umelecký 

D) administratívny 

 

03_SJL9080110 
Ktorý jazykový štýl je použitý v nasledujúcej ukážke? 
 

Peter Jackson dokázal nemožné a natočil nesfilmova-
teľný príbeh. Niektoré veci by sa mu síce dali vytknúť, 
ale nie je ich veľa.  
 
A) náučný 

B) umelecký 

C) publicistický  

D) administratívny 

 

04_SJL9080111 
Ktorý jazykový štýl je použitý v nasledujúcej ukážke? 
 

Na dvere dopadla mužská päsť. „Otvorte, prosím. 
Otvorte!“ Okrem šušťania dažďa nebolo počuť ani 
hláska. 
 
A) rečnícky 

B) náučný 

C) hovorový  

D) umelecký  

 

05_SJL9080201    
Pre ktoré z uvedených situácií je charakteristický hovo-
rový jazykový štýl? 
 
1) komunikácia zákazníčok v kaderníctve  

2) komentáre pod príspevkom na Instagrame  

3) učiteľ vysvetľuje žiakom na prednáške teóriu relati-
vity 

4) náhodné stretnutie dvoch bývalých spolužiakov  

 

06_SJL9080204    
Ktorá z uvedených viet je charakteristická pre 
hovorový jazykový štýl? 
 
A) Javor poľný je listnatý opadavý strom, zriedka aj 

ker. 

B) Ahoj, oci, dúfam, že neva, keď dnes dojdem domov  
pozdejšie.  

C) Kedy človek prekročí prah svojho detstva a stane  
sa dospelým? 

D) Žiadam Vás týmto o predĺženie pracovného po-
meru na dobu neurčitú. 

 

07_SJL9080304 
Ktoré z uvedených slohových útvarov patria medzi 
útvary administratívneho jazykového štýlu? 
 
1) žiadosť  

2) dotazník  

3) štruktúrovaný životopis  

4) vysvedčenie  
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08_SJL9080306    
Aká je funkcia tučným písmom zvýrazneného slova  
v nasledujúcom texte? 
 

Vec: Reklamácia hriankovača 
 

Dňa 22. júla 2020 som si u Vás kúpila hriankovač 
značky Sencor. Po rozbalení výrobku som si všimla, že 
kábel je poškodený. Požadujem preto vrátenie peňazí. 
 
A) Uvádza adresáta. 

B) Uvádza predmet reklamácie.  

C) Znamená, že nasledujúci text je vecný.  

D) Uvádza dôvod, pre ktorý bol text napísaný. 

 

09_SJL9080404 
Ktorá z uvedených viet je charakteristická pre rečnícky 
jazykový štýl? 
 
A) „Čau, Jožo, ako sa ti darí?“ 

B) „Reční už pol hodiny!“ prevrátila oči spolužiačka. 

C)  „Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.“  

D) Beletrizovaný životopis je písaný umeleckou for-
mou. 

 

10_SJL9080405    
Čím všetkým sa vyznačuje rečnícky jazykový štýl? 
 
1) Jasnosťou, stručnosťou a výstižnosťou. 

2) Patrí do súkromnej komunikácie.  

3) Využíva umelecké jazykové prostriedky.  

4) Využíva aj mimojazykové prostriedky, ako naprí-
klad mimika či gestikulácia.  

 

11_SJL9080504 
Pojmom klišé sa označujú často používané slovné 
zvraty, ktoré sa opakovane vyskytujú v rôznych tex-
toch. Čo všetko z uvedeného môžeme považovať za 
klišé? 
 
1) Tomu neuveríte!  

2) Vyčarí vám to úsmev na tvári...  

3) V tejto uponáhľanej dobe...  

4) Na túto chorobu zatiaľ neexistuje liek. 

 

12_SJL9080508    
Ako nazývame tučným písmom zvýraznenú časť v na-
sledujúcom novinovom texte? 
 

Mnohé pláže nenávratne zmiznú 
Ak máte v telefóne fotky z pláže, ktorú si pamätáte  
ako „tú najkrajšiu na svete”, dobre si ich odložte.  
Vaše deti a vnúčatá totiž mnohé dnešné pláže vinou  
globálneho otepľovania neuvidia. 
 
A) úvod 

B) titulok  

C) nadpis 

D) názov 

 

13_SJL9080601    
Čím všetkým sa vyznačuje umelecký jazykový štýl?  
 
1) Je subjektívny (osobný).  

2) Využíva iba spisovné slová.  

3) Obvykle má ústnu podobu.  

4) Jeho cieľom je vyvolať neopakovateľný zážitok.  

 

14_SJL9080705    
Ktorou z uvedených viet by mohol pokračovať nasledu-
júci text, ak vieme, že patrí medzi útvary náučného ja-
zykového štýlu? 
 

Zo skúsenosti vieme, že ak v letných mesiacoch vysta-
víme predmety z rôznych materiálov na slnko na rov-
naký čas, nedosiahnu rovnakú teplotu. 
 
A) Zajtra má byť našťastie príjemných 20 °C. 

B) „Poznámky si odpíšte z tabule do zošita,“ 
vyzvala učiteľka žiakov.  

C) Preto sme sa na dovolenke vždy snažili nájsť si po-
kojné miesto v tieni. 

D) Dreveného zábradlia sa môžeme chytiť, ale oceľový 
predmet môže byť veľmi horúci.  
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15_SJL9080706    
Pri ktorej príležitosti by sme využili náučný jazykový 
štýl? 
 
A) tvorba projektu o typoch alergií  

B) prednes básne k Dňu matiek 

C) podávanie žiadosti o zamestnanie 

D) recenzovanie nového seriálu 
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