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Test VŠP  

 
1. V nasledujúcej úlohe vyberte z ponúknutých možností A až D ten výraz, ktorý sa v kontexte 

uvedenej vety najviac približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z možností 
E až I potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac približuje opačnému 
významu podčiarknutého výrazu (antonymum).  
 
Taxikári prostredníctvom svojich zástupcov žiadali razantnejšie kroky proti alternatívnym 
dopravcom na území mesta Prahy.  

synonymum  

A. dôraznejšie  
B. konkrétnejšie  
C. rýchlejšie  
D. vhodnejšie  

antonymum  

E. mierumilovnejšie  
F. férovejšie  
G. miernejšie  
H. výhodnejšie  

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  
Na rozdiel od Zeme sa na povrchu Marsu nevyskytuje voda vo všetkých troch skupenstvách. Na 

jeho povrchu neexistujú oblasti kvapalnej vody, ale voda je viazaná prevažne vo forme ľadu a 

zvyšná časť v atmosfére ako vodná para. Súčasné podmienky na povrchu neumožňujú výskyt 

kvapalnej vody. Tlak a teplota sú v porovnaní s hodnotami na povrchu Zeme príliš nízke, čo vedie 

k tomu, že voda začína okamžite mrznúť a následne sublimovať. Výskum planéty však naznačuje, 

že sa na povrchu Marsu tečúca voda v minulosti vyskytovala.  

A. Celkový objem ľadu je na povrchu Marsu väčší než na povrchu Zeme.  
B. Na povrchu Marsu sa v súčasnosti voda v žiadnej forme nevyskytuje.  
C. Na Zemi sa vyskytuje viac kvapalnej vody než na povrchu Marsu.  
D. Za súčasných podmienok nie je možný výskyt tečúcej vody ani hlboko pod povrchom Marsu.  

 

3. Ktorú dvojicu slov možno doplniť na zakryté miesta tak, aby vznikol zmysluplný text?  

V snahe vyhnúť sa verejnému trestu, a teda všeobecnému ______, gróf radšej zvolil bolestnú, ale 
______ smrť.  

A. poníženiu – diskrétnu  
B. vystaveniu – dôstojnú  
C. odsúdeniu – skromnú  
D. nesúhlasu – rýchlu  

4. Podľa istého princípu sme rozdelili prídavné mená do troch skupín.  

Do 1. skupiny patria napríklad slová: vydarený, praktický, spokojný, zaujímavý, dobrosrdečný, lákavý…  

Do 2. skupiny patria napríklad slová: bezútešný, chybný, nebezpečný, odmeraný, agresívny, podlý…  

Do 3. skupiny patria napríklad slová: Vysoký, predbežný, poľnohospodársky, srdcový, dvojdielny, 

nekonečný…  

Odhaľte princíp rozdelenia a rozhodnite, ktoré z nasledujúcich prídavných mien je zaradené do 

nesprávnej skupiny.  

A. chutný – 1. skupina  
B. pravouhlý – 2. skupina  

C. odhodlaný – 1. skupina 
D. dekoratívny – 3. skupina 
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5. Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú 
štvoricu samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú štvoricu samohlások ako zo zvyšných troch?  

A. KMRTK  
B. PLCNK  
C. KPCT  
D. KLMT  

6. Ktorá veta má obrazný význam?  

A. Hodili ho do cely a spútali ho pevnou reťazou.  
B. Herec bol na javisku spútaný jemnou reťazou.  
C. Jej láska ho spútala silnou reťazou.  
D. Všetci v člne boli spútaní železnou reťazou.  

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

vzniklo slovo (v nominatíve singuláru) označujúce umelecké slohy?  

A. ??NES???  
B. ???ANT???  
C. ??ARO??  
D. ??CES??  

8. Prečítajte si krátky text v jazyku Esperanto:  

Genetikaj esploroj konfirmis ke afrikajn savanajn kaj arbarajn elefantojn oni devus rigardi kiel 
apartajn speciojn. La du bestoj aspektas malsame kaj fakuloj antaŭe argumentis ke oni klasifiku 
ilin kiel du speciojn, ne variantojn de unu. Rezultoj de DNA-analizo subtenas la argumenton ke 
estas tri elefantaj specioj, du en Afriko kaj unu en Azio.  
 
Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odhadnúť, o čom text hovorí.  
A. výsledkoch analýzy, ktorá potvrdila, že existujú tri druhy slonov.  
B. chorobách a zlej zdravotnej situácii detí v afrických kmeňoch.  
C. štúdii, ktorá charakterizuje rieky a rastlinstvo v Afrike a Ázii.  
D. arabskej konferencii biológov, ktorá sa uskutočnila v Afrike. 

 

9. Vek Andreja, Borisa, Cyrila a Davida je spolu 74 rokov. Aký bol celkový súčet ich rokov pred 

siedmimi rokmi? 

 

 

 

10. Milan položil svoje hodinky na stôl tak, že o 18:00 hodinová ručička ukazovala na sever. O 21:15 

sa pozrel na svoje hodinky opäť. Na stole ležali tak, ako ich tam o 18:00 položil. Na ktorú svetovú 

stranu ukazovala minútová ručička, keď sa na ne Milan pozeral o 21:15? 

A) juhovýchod   C) sever E) nedá sa určiť  

B) juh   D) západ 
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11. Dĺžka obdĺžnika je skrátená o polovicu, šírka je štvornásobná. O koľko percent sa zmení jeho 

obsah? 

 
Na odpoveď otázok 12. a 13. použi nasledujúci Vennov diagram.  

Obdĺžnik predstavuje počet mužov, trojuholník počet vzdelaných, kruh 

počet denne dochádzajúcich a štvorec počet štátnych zamestnancov. 

 

12. Koľko vzdelaných mužov nedochádza denne do práce? 

 

13. Koľko štátnych zamestnankýň(žien) dochádza denne do práce? 

 
 
 

14. Graf a tabuľka znázorňujú rozdelenie známok z matematiky na polročných vysvedčeniach v tej 

istej triede dva roky za sebou. 

 
Ktoré tvrdenie vyplýva z grafu a tabuľky? 
A) Jednotiek a dvojok spolu bolo v 7. ročníku menej ako v 6. ročníku. 
B) Všetci žiaci zo 6. ročníka pokračovali aj v 7. ročníku. 
C) Počet štvoriek sa v 7. ročníku zmenšil oproti 6. ročníku o polovicu.  
D) Žiak, ktorý mal päťku v 6. ročníku, si známku v 7.ročníku nezlepšil. 
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Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. A, G 

2. C 

3. A 

4. B 

5. A 

6. C 

7. D 

8. A 

9. 46 

10. D 

11. o 100% na 200% 

12. 11 

13. 10 

14. C 

 

 

 

 


