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TEST VŠP 
 

DOPĹŇANIE SLOV DO VIET  

V každom z nasledujúcich krátkych textov sú dve alebo tri prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo 
vete bolo niečo vynechané. Vyberte z ponúkaných možností dvojicu alebo trojicu slov, ktoré sa 
významovo a štylisticky najlepšie hodia do príslušného textu ako celku. 

1.  

Výskyt infekčných chorôb rovnomerne ____________ po desaťročia už pred zavedením plošného 
očkovania, a tak je otázka, aká je ozajstná príčina vymiznutia niektorých infekčných chorôb – či 
očkovanie, alebo skôr ____________ . 

(A) mizol – prevencia 

(B) stúpal – lieky  

(C) klesal – hygiena 

(D) pribúdal – lekárstvo 

(E) ubúdal – nemocnica  

 

2.  

Príchod nového ministra na ministerstvo životného prostredia vyzeral skôr ako ____________ 
prevzatie úradu – časť úradníkov spojených s minulým vedením a hlavne s agendou globálneho 
otepľovania musela odísť, s ďalšími minister ____________ a neoboznamuje ich so svojimi krokmi. 

(A) oficiálne – nehovorí 

(B) nepriateľské – nekomunikuje 

(C) nevyhnutné – nepočíta 

(D) akútne – bojuje 

(E) plánované – vyjednáva 

 

3. 

Agentúry sprostredkovávajúce prácu v zahraničí musia mať ____________ ministra práce, sociálnych 
vecí a rodiny a za sprostredkovanie si nesmú nič ____________ . 

(A) povolenie – dávať 

(B) licenciu – účtovať 

(C) pobočku – ponúkať 

(D) hlásenie – platiť 

(E) protekciu – brať 

 

4.  

Bob Dylan vyvrátil sväté zákony myšlienkovo plytkého šoubiznisu, keď ukázal, že je možné spievať 
o veľmi ____________ veciach a mať pritom mimoriadny ____________ . 

(A) populárnych – zážitok 

(B) všedných – postup 

(C) nezáväzných – ohlas 

(D) tradičných – príjem 

(E) závažných – úspech 
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5.  

____________ , že sa nám cesta tam javí dlhšia ako cesta späť preto, že cestu späť už poznáme, 
výskumy hneď ____________ , cestu tam totiž subjektívne vnímame ako dlhšiu ____________ vtedy, 
keď sa vraciame inokadiaľ. 

(A) Teóriu – zrušili – dokonca 

(B) Hypotézu – preukázali – výhradne 

(C) Domnienku – vyvrátili – tiež 

(D) Pocit – potvrdili – jedine 

(E) Tvrdenie – overili – aj 

 

6. 

Nedávno ____________ návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi na Kube prebiehala bez väčších 
____________ . To isté sa však nedá povedať o následnej návšteve v Spojených štátoch, pretože tu sa pápež 
František stretol so smršťou ____________ reakcií, a to predovšetkým zo strany amerických 
konzervatívcov. 

(A) zahájená – očakávaní – vášnivých 

(B) uskutočnená – problémov – pozitívnych 

(C) ohlásená – úspechov – neutrálnych 

(D) ukončená – kontroverzií – kritických 

(E) naplánovaná – emócií – nezaujatých 

 

7. 

Jedným z možných spôsobov, ako môže človek uniknúť neznesiteľnému stavu vnútornej neistoty a pocitu 
vlastnej ____________ , je vyvinutie ____________ aktivity a neustála snaha niečo robiť. Odtiaľ zrejme 
pramení ____________ práce, ktoré je príznačné pre modernú spoločnosť, zbavujúce človeka mnohých 
predošlých istôt spojených s tradičným náboženstvom.  

(A) malosti – neustálej – odmietanie 

(B) výnimočnosti – nevyhnutnej – vychvaľovanie 

(C) ničotnosti – nutkavej – spochybňovanie 

(D) obmedzenosti – činorodej – nedocenenie 

(E) bezvýznamnosti – horúčkovitej – zbožštenie 
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VZŤAHY MEDZI SLOVAMI  

Vyberte z dvojíc výrazov ponúkaných v odpovediach tú, po ktorej doplnení na vynechané miesta v zadaní (v 

uvedenom poradí) bude významový vzťah medzi výrazmi vpravo od znaku rovnosti najpodobnejší 

významovému vzťahu medzi výrazmi vľavo od znaku rovnosti (poradie výrazov vo dvojiciach je dôležité). 

 

1. 

VÝZNAM : _________ = HODNOTA : _________ 

(A) bezvýznamný – lacný 

(B) závažný – bohatý 

(C) mať – oceniť 

(D) ničotný – bezcenný 

(E) dôležitosť – známka 

 

2. 

ZÁVAŽIE : _________ = _________ : HORĽAVÝ 

(A) objemný – popol 

(B) viditeľný – kotol 

(C) výstižný – hasič 

(D) hmotný – palivo 

(E) pevný – oheň 

 

3. 

MINCA : _________ = ZUB : _________ 

(A) útrata – čeľusť 

(B) päťkoruna – ďasno 

(C) hotovosť – korunka 

(D) dvojkoruna – očný zub 

(E) peniaze – sklovina 

 

4. 

BRUNÁTNY : _________ = OBÉZNY : _________ 

(A) besný – telnatý 

(B) opálený – prejedanie 

(C) blednúť – chudnúť 

(D) červený – nezdravý 

(E) líčiť sa – vážiť sa 
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Kľúč k testu: 

Dopĺňanie slov do viet  
P. č. Odpoveď 

1. Zamyslite sa nad tým, čo sa veta snaží povedať: pravdepodobne chce nastoliť otázku, či za 
znížením výskytu infekčných chorôb je očkovanie, alebo skôr niečo iné. Na prvé vynechané 
miesto je teda potrebne doplniť slovo vyjadrujúce úbytok: na základe toho môžete ihneď 
vylúčiť možnosti (B) a (D).  

Ktoré zo slov (A) mizol, (C) klesal, (E) ubúdal sa na prvé vynechané miesto hodí najviac? 
Zamyslite sa nad tým, ktoré z týchto slov sa spája so slovom výskyt. O výskyte niečoho 
zvyčajne hovoríme, že rastie alebo klesá. Asi by ste nepovedali, že mizne výskyt vlka v 
slovenských lesoch, skôr by ste povedali, že miznú samotne vlky. Rovnako tak o výskyte 
zvyčajne nehovoríme, že ubúda. Na prvé vynechané miesto sa najviac hodí slovo klesal 
v možnosti (C). 

Než sa definitívne rozhodnete pre možnosť (C), preverte si ešte druhé vynechané miesto. 
Slovo prevencia v možnosti (A) sa do vety nehodí: očkovanie je druhom prevencie, a preto 
nedáva zmysel pýtať sa či je príčinou vymiznutia choroby skôr jedno, alebo druhé. Slovo 
nemocnica v možnosti (E) by za určitých okolností mohlo byť do vety doplnené, avšak slovo 
hygiena v možnosti (C) je všeobecnejšie a je tiež lepším „protikladom“ k očkovaniu ako 
odbornej lekárskej, takže dáva väčší zmysel  sa opýtať, či zníženie výskytu chorôb spôsobilo 
jedno, alebo druhé. 

Správnou odpoveďou je (C). 

2. Prečítajte si celú vetu a zamyslite sa nad jej významom. Časť vety za pomlčkou má za úlohu 
vysvetliť časť vety pred pomlčkou, a keďže za pomlčkou je opísaná nejaká komplikovaná, 
nežiaduca situácia (odchod úradníkov, zlá komunikácia, atď.), je potrebné, aby to isté bolo 
naznačené aj v prvej časti vety. To najlepšie spĺňa slovo nepriateľské v možnosti (B), pretože 
slová vo zvyšných možnostiach nemajú jasné negatívne ladenie.  

Overte si ešte, že sa do vety hodí aj druhé slovo v možnosti (B): pokiaľ minister úradníkov 
neoboznamuje so svojimi krokmi, zrejme s nimi nekomunikuje, toto slovo teda do vety 
zapadá veľmi dobre (a lepšie ako zvyšné ponúkané slová).  

Správnou odpoveďou je (B). 

3. Do prvej časti vety by sa najlepšie hodili slová z možnosti (A) alebo (B): úrad typu 
ministerstva práce pravdepodobne podobným agentúram musí povoliť vykonávať danú 
činnosť. Do druhej časti vety by sa najlepšie hodili slová z možnosti (B) alebo (E): nedáva 
zmysel, aby agentúry za sprostredkovanie služby niečo dávali, ponúkali čí platili, skôr budú 
peniaze za podobné služby samy vyžadovať.  

Do vety ako celku sa teda najlepšie hodí možnosť (B), ktorá je správnou odpoveďou. 

4. Pokiaľ Bob Dylan vyvrátil zákony plytkého šoubiznisu, musel spievať o niečom, čo sa voči 
plytkosti vymedzuje. Do vety sa z tohto hľadiska zďaleka najlepšie hodí slovo závažných v 
(E), ktoré je opakom plytkosti (dosadením zvyšných slov si môžete overiť, že žiadne z nich 
tak dobre do vety nezapadá). 

 

Zistite ešte, či sa aj druhé slovo v možnosti (E) hodí do vety: pokiaľ Bob Dylan vyvrátil zákony 
šoubiznisu, mohol to urobiť tak, že mal úspech s niečím nečakaným (ako napríklad so 
závažnými témami). Aj druhé slovo v možnosti (E) sa do vety hodí, a to lepšie ako slová 
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ponúknuté v možnostiach (A), (B) a (D). Slovo ohlas v možnosti (C) do vety síce zapadá, i tak 
túto možnosť je možné jednoznačne vyradiť na základe prvého slova. 

Pripomeňme, že to, že iné možnosti do vety tiež za istých okolností môžu zapadať, 
neznamená, že sú riešením úlohy – hľadáte vždy možnosť, ktorá zapadá najlepšie. Napríklad 
možnosť (D) nie je celkom nezmyselná. No aj tak do vety pasuje horšie ako možnosť (E), 
pretože aby výsledná veta dávala zmysel, tak k nej musíte „domýšľať kontext“ (napríklad 
„tradičnými vecami by sa mohli myslieť veci neplytké“), zatiaľ čo možnosť (E) sedí bez výhrad 
a je teda najlepším doplnením danej vety. 

Správnou odpoveďou je (E). 

5. Táto veta je pomerne dlhá a z logického hľadiska komplikovaná. Pri vetách s tromi 
medzerami je obzvlášť dôležité vždy overiť, či po doplnení vami zvolenej možnosti dáva text 
zmysel ako celok. 

Možnosť (A) sa do vety nehodí pre prvé dve slová: teóriu nie je možné zrušiť (je možné 
napríklad ju vyvrátiť).  

V možnosti (B) prvé dve slová do vety pasujú - hypotézu je možné preukázať. Časť vety za 
dvojbodkou je však vysvetlením tejto hypotézy, a preto musí nadväzovať na úvod vety. 
Zmienená hypotéza je, že cesta tam sa nám javí dlhšia, pretože cestou späť už danú cestu 
poznáme. Vysvetlenie „cestu tam vnímame ako dlhšiu výhradne vtedy, keď sa vraciame 
domov inokade“ preto nedáva zmysel. Ani táto možnosť do vety nezapadá. 

Podobne ako v možnosti (B), aj v možnosti (C) prvé dve slová do vety zapadajú - domnienku 
je možné vyvrátiť. A čo zvyšná časť vety? Domnienkou je opäť tvrdenie, že cesta tam sa nám 
javí dlhšia ako cesta späť pretože cestou späť už danú cestu poznáme. Vyvracia ju časť vety 
za dvojbodkou? Áno, vyvracia, pretože hovorí, že cestu tam vnímame ako dlhšiu tiež za 
iných okolností - keď sa vraciame inokadiaľ. Možnosť (C) do vety zapadá. 

Prejdite si teraz aj zvyšné možnosti. 

Možnosť (D) môžete podobne ako možnosť (A) vylúčiť už na základe prvých dvoch slov: 
ťažko by ste povedali, že výskumy potvrdili pocit.  

Argumentácia proti (E) je analogická ako pri možnosti (B): je síce možné overiť tvrdenie, ale 
toto tvrdenie potom musí byt vysvetlené v druhej časti vety, a to nie je, pretože druhá časť 
vety hovorí niečo celkom iné. 

Správnou odpoveďou je (C). 

6. Možnosť (A) môžete vylúčiť už na základe prvého slova: návšteva podľa vety už prebehla, 
spojenie „nedávno zahájená“ teda nedáva zmysel. Pri možnostiach (C) a (E) nedáva zmysel 
posledné slovo: pokiaľ sa stretnete so „smršťou reakcií“, potom tieto reakcie musia byť  
nejakým spôsobom výrazné, nie neutrálne či nezaujaté.  

Medzi možnosťami (B) a (D) sa dokážete ľahko rozhodnúť, ak sa zamyslíte nad zmyslom celej 
vety. Veta hovorí, že návšteva na Kube prebehla inak ako v Spojených štátoch („to isté sa 
však nedá povedať o..."), musíte teda zvoliť možnosť, ktorá bude túto informáciu 
rešpektovať. Možnosť (B) to nemôže byť (priebeh bez väčších problémov a pozitívne reakcie 
v protiklade nie sú). Možnosť (D) je vhodnejšia: priebeh bez väčších kontroverzií je skutočne 
protikladom k priebehu sprevádzanému smršťou kritických reakcií.  

Správnou odpoveďou je možnosť (D). 

7. Z úvodu prvej vety je zrejmé, že sa bude hovoriť o spôsobe, akým je možné uniknúť 
vnútornej neistote a niečomu ďalšiemu — logicky teda niečomu „z podobného súdka“. 
Slovo výnimočnosti v (B) sa preto na prvé vynechané miesto nehodí. (B) môžete vylúčiť.  
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Medzi možnosťami (A), (C), (D) a (E) sa dokážete rozhodnúť, keď sa zamyslíte nad zmyslom 
celého textu. Prvá veta hovorí, že prostredníctvom aktivity je možné uniknúť neistote. 
Druhá veta z toho vyvodzuje vzťah ľudí, ktorí pociťujú neistotu k práci. Je teda zrejmé, že 
takíto ľudia budú chcieť pracovať čo najviac: spojenia „odmietanie práce" v možnosti (A) a 
„spochybňovanie práce" v možnosti (C) by však tvrdili pravý opak, preto nemôžu byť 
správnym riešením a ani možnosť (D) „nedocenenie práce" sa z tohto hľadiska do vety 
nehodí. Do textu ako celku zapadá najlepšie možnosť (E).  

Správnou odpoveďou je možnosť (E). 

 

Vzťahy medzi slovami  

P. č. Odpoveď 

1. Rozoberte si postupne jednotlivé možnosti a skúmajte, či vznikne naľavo a napravo 
analogický vzťah.  
Možnosť (A): Ak je niečo bezvýznamné, znamená to, že to nemá žiadny význam. Platí, že ak 
je niečo lacné, nemá to nutne žiadnu hodnotu? Neplatí, a preto možnosť (A) nie je správnym 
riešením.  
Možnosť (B): Ak je niečo závažné, má to veľký význam. Platí, že to, čo má veľkú hodnotu, je 
bohaté? Neplatí, namiesto slova bohatý by muselo byť napríklad slovo cenný. Ani možnosť 
(B) nie je správnym riešením.  
V možnosti (C) máte naľavo pomerne všeobecné slovo mať. Medzi slovom mať a význam je 
veľmi neurčitý vzťah, ktorý by ste len ťažko vedeli presne opísať. Už len preto možnosť (C) 
pravdepodobne nebude správnym riešením. Napravo po doplnení možnosti (C) vznikne 
vzťah hodnota: oceniť, teda ide svojím spôsobom o vzťah príčiny a následku (ak oceníme 
niečo, plynie z toho, že daná vec má pre nás hodnotu). Celkom isto nejde o analógiu vzťahu 
naľavo. 
Ako by ste opísali vzniknuté vzťahy po doplnení možnosti (D)? Pokiaľ je niečo ničotné, chýba 
tomu význam. Pokiaľ je niečo bezcenné, chýba tomu hodnota. Významový vzťah naľavo a 
napravo si odpovedá. 
Čo sa týka možnosti (E): ak je niečo dôležité, má to veľký význam: napravo celkom isto 
nevznikne analogický vzťah. 
Správnou odpoveďou je možnosť (D). 

2. V tejto úlohe by ste opäť mohli prechádzať možnosť po možnosti. Pri niektorých úlohách je 
však možné pri troške cviku a znalosti najtypickejších vzťahov medzi slovami nájsť riešenie 
bez skúšania všetkých možností. Napríklad pri tejto úlohe sa vo dvojici napravo vyložene 
ponúka vzťah objekt či jav : jeho charakteristická vlastnosť. V tom prípade by najlepšie 
sedelo slovo palivo v možnosti (D).  
Môžete si skúsiť dosadiť slová na zodpovedajúcu pozíciu zo zvyšných možností a zistíte, že 
výsledný vzťah napravo je len ťažko všeobecne opísateľný — ako by ste napríklad opísali 
vzťah hasič : horľavý? Je dobré mať na pamäti, že vzniknutý vzťah musí byť pomerne 
priamočiary, pretože úloha musí mať jasné, jednoznačné riešenie a ku konštrukcii typu 
„hasič hasí niečo, čo je horľavé" by ste len ťažko našli ďalšiu dvojicu s analogickým vzťahom.  
Pri možnosti (D) musíte ešte overiť, že prvé slovo vhodne dopĺňa dvojicu naľavo: palivo je 
niečo, čo je horľavé (horľavosť je vlastnosť paliva). Je závažie niečo, čo je hmotné? Je to 
naozaj tak, možnosť (D) je teda správnym riešením úlohy. 

3. V tejto úlohe môžete nesprávne možnosti vylúčiť pomerne rýchlo.  
V možnosti (A) platí, že minca môže slúžiť na útratu, ale zub asi ťažko „slúži na čeľusť. 
Možnosť (A) vylúčite.  
Čo sa týka možnosti (B), päťkoruna je typom mince, ale ďasno nie je typom zubu, takže aj 
(B) je možné vylúčiť.  
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Pri možnosti (C) platí, že minca je formou hotovosti, ale zub nie je formou korunky, ani 
možnosť (C) teda nie je správna.  
Po dosadení možnosti (D) získate vzťah minca : dvojkoruna = zub : očný zub Pretože 
dvojkoruna je typom mince, rovnako ako je očný zub typom zuba, vznikne v možnosti (D) 
naľavo a napravo analogický vzťah.  
Možnosť (E) nie je správna: mince sú formou peňazí (rovnako ako napríklad bankovky), ale 
zub nie je formou skloviny (sklovina je súčasťou zuba).  
Správnou odpoveďou je (D). 

4. Brunátny znamená tmavočervený, červený. Prejdite si postupne jednotlivé možnosti:  
Po dosadení možnosti (A) môžete vzťah naľavo opísať' tak, že besnosť môže (ale nemusí) 
byt' sprevádzaná brunátnosťou. Oproti tomu na pravej strane znamienka rovnosti 
dostanete synonymá (obézny aj telnatý sú slová opisujúce človeka s nadváhou). Možnosť' 
(A) nie je správna.  
Po dosadení možnosti (B) by vám mohlo napadnúť, že naľavo aj napravo bude vzťah 
výsledok činnosti: činnosť Ale nie je to tak: je síce pravda, že obezita je výsledkom 
prejedania, ale brunátnosť nie je výsledkom opálenia (opaľuje sa dohneda, nie dočervena). 
Ani možnosť (B) nie je správna.  
Po dosadení možnosti (C) získate naľavo aj napravo vzťah vlastnosť : činnosť vedúca k strate 
tejto vlastnosti. Blednutím sa stráca brunátnosť, chudnutím sa stráca obezita. Dosadením 
možnosti (C) vzniká naľavo aj napravo analogický vzťah.  
Po dosadení možnosti (D) by ste si mohli myslieť, že naľavo aj napravo vznikne dvojica slov 
rovnakého významu. To však nie je pravda: brunátny a červený sú v zásade synonymá, ale 
obézny a nezdravý nie: je pravda, že obézni ľudia bývajú zvyčajne nezdraví, no aj tak zďaleka 
nie každý nezdravý človek je obézny.  
Ani možnosť' (E) nie je správna. Medzi slovami brunátny a líčiť sa je pomerne nejasný vzťah 
(môžete sa aby ste vyzerali brunátne alebo naopak, aby ste tak nevyzerali), medzi slovami 
obézny a vážiť sa nie je prakticky žiadny vzťah (vážiť sa môže človek ako obézny, tak aj s 
normálnou hmotnosťou).  
Správnou odpoveďou je možnosť (C). 

 

 

 

 


