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Test VŠP  
 

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. 

1. HRA : ______ = ZLOČIN : ______ 
(A) súper – väzeň 
(B) prehrať – odsúdiť 
(C) spoluhráč – komplic 
(D) stolová – odhalený 
(E) súťažiť – vyšetrovať 

 

2. PLAVIDLO : ______ = REMESLO : ______ 
(A) pramica – kováčstvo 

(B) prepraviť – vyučiť 

(C) plť – obživa 

(D) pasažier – učeň 

(E) prístav – obchod

3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?  

Prvopočiatky úpravy kávy sa pripisujú náhodnému prirodzenému javu, keď kávovníkové kry aj s 
plodmi podľahli požiaru. Samotnému procesu väčšinou predchádza kombinácia jednotlivých sort 
kávových zŕn, ktoré na konci vytvoria značkovú kávovú zmes, ktorá potom určuje jej cenu. Pri pražení 
sa uplatňuje kolobeh horúceho vzduchu, ktorému sú stále premiešavané zrná vystavené. Tým je 
zaručené rovnomerné opraženie všetkých zŕn. 

(A) Kolobeh horúceho vzduchu pôsobiaci na neustále premiešavané zrná vedie k rovnomernému 

opraženiu všetkých zŕn. 

(B) Pred pražením je potrebné kombinovať rôzne kávové zrná, nie je možné pražiť kávu jednej odrody. 

(C) Kolobeh horúceho vzduchu bol objavený celkom náhodou pri požiari kávovníkov. 

(D) Aby bolo možné pripravovať nápoj z kávových zŕn, je potrebné zrná najskôr opražiť. 

(E) Bez náhodnej udalosti stojacej na začiatku úpravy kávy by káva nikdy nebola takým obľúbeným 

nápojom. 

4. Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 

Horúce leto nabáda k osvieženiu v rybníku či v jazere. V žiadnom prípade by sme sa však nemali kúpať 

v zelenej vode. Hygienici už teraz v júni varujú pred rybníkmi s premnoženými sinicami. Zatiaľ je zelený 

povlak premnoženého vodného kvetu viditeľný v Stankovskom rybníku aj v ďalších prírodných 

kúpaliskách na juhu Čiech. Ale nie vždy na pohľad zelená voda znamená, že sú v nej sinice. Môže ísť o 

neškodné riasy, ktoré len sfarbujú čistú vodu do zelena. Odlíšiť riasy od toxických siníc pomôže 

jednoduchý test pomocou priehľadnej fľaše. Ak vám vyjde, že nejde o sinice, môžete sa aj napriek farbe 

vody v pokoji okúpať. 

(A) Horúce leto nabáda k osvieženiu v rybníku či v jazere. 

(B) V žiadnom prípade by sme sa však nemali kúpať v zelenej vode. 

(C) Ale nie vždy na pohľad zelená voda znamená, že sú v nej sinice. 

(D) Môže ísť o neškodné riasy, ktoré len sfarbujú čistú vodu do zelena. 

(E) Ak vám vyjde, že nejde o sinice, môžete sa aj napriek farbe vody v pokoji okúpať. 
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5. V uvedenom teste je poprehadzované poradie viet. Keď vety zostavíme do zmysluplného poradia, 

ktorá veta bude predposledná?  

V1 Keď sme tam boli zo školy, nemohla som sa kníh ani dotknúť.  

V2 Báli sa, že ich zašpiním alebo zničím.  

V3 Veď ja nemôžem ísť do knižnice!  

V4 Do knižnice? 

A. V1 
B. V2 

C. V3 
D. V4 

 

TEXT K ÚLOHÁM 6 AŽ 8  

Skôr než lingvistika ako veda, ktorá sa utvorila okolo faktov jazyka, rozpoznala svoj pravý a jediný 

predmet, prešla tromi po sebe idúcimi obdobiami.  

Začínalo sa tým, čo sa nazývalo „gramatikou“. Toto štúdium, v ktorom začali Gréci a pokračovali hlavne 

Francúzi, sa zakladalo na logike a postrádalo akýkoľvek vedecký a objektívny prístup k jazyku ako 

takému. Iba sa snažilo stanoviť pravidlá na rozlišovanie správnych a nesprávnych tvarov; bola to 

disciplína normatívna, značne vzdialená čistému pozorovaniu a jej hľadisko bolo veľmi úzke.  

Potom sa objavila filológia. Už v Alexandrii existovala „filologická“ škola, ale tento termín sa používa 

predovšetkým pre vedecké hnutie prebudené do života Friedrichom Augustom Wolfom; hnutie, 

ktorého začiatok sa datuje rokom 1777 a ktoré pokračuje až do súčasnosti. Jazyk tu nie je jediným 

predmetom filológie. Tá chce, predovšetkým, ustaľovať, vykladať a komentovať texty a toto jej 

primárne štúdium ju vedie k tomu, že sa začína zaoberať i literárnou históriou, zvykmi, inštitúciami atď. 

A všade uplatňuje svoju vlastnú metódu, metódu kritickú. Avšak filologická kritika má v tejto oblasti 

jeden nedostatok: príliš otrocky sa primyká k jazyku písanému, a zabúda na jazyk živý, a okrem toho jej 

pozornosť zaujíma takmer výlučne grécky a latinský stredovek.  

Tretie obdobie začalo vtedy, keď sa zistilo, že jazyky je možné porovnávať medzi sebou. To umožnilo 

vzniknúť porovnávacej filológii, teda „porovnávacej gramatike“. V roku 1816 v jednom zo svojich diel 

skúmal Franz Bopp vzťahy, ktoré sanskrit zjednocujú s germánčinou, gréčtinou, latinčinou atď. Bopp 

nebol prvý, kto si tieto podrobnosti všimol a kto pripustil, že všetky tieto jazyky prináležia k tej istej 

rodine. To už urobil pred ním predovšetkým anglický orientalista W. Jones (1746-1794). (…) Boppova 

zásluha teda nie je v tom, že odhalil príbuznosť sanskritu a určitých európskych a ázijských jazykov, ale 

v tom, že pochopil, že vzťahy medzi príbuznými jazykmi by sa mohli stať predmetom autonómnej vedy. 

To, čo do tej doby nikto neurobil, bolo objasňovanie jedného jazyka druhým a vysvetľovanie tvarov 

jedného jazyka tvarmi druhého.   

(Ferdinand de Saussure: Kurs obecné lingvistiky. Preklad www.scio.cz, s.r.o.)

6. Ktorá z nasledujúcich tém sa v uvedenom texte nespomína?  

(A) filologická kritika  

(B) vývoj jazykovej vedy  

(C) porovnávacia gramatika  

(D) pôvod gréčtiny  

(E) filológia ako vedný odbor  
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7. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je v súlade s uvedeným textom? 

(A) Boppov prínos spočíval v objave príbuznosti sanskritu a európskych jazykov.  

(B) Termín filológia sa vzťahuje len k antickej alexandrijskej škole.  

(C) Filologická metóda sa vyznačuje dôrazom na jazyk hovorený, t.j. na reč.  

(D) Sanskrit s germánčinou nijako nesúvisí.  

(E) Žiadne z tvrdení (A) až (D) nie je v súlade s uvedeným textom.  

 

8. Ktorú z nasledujúcich funkcií plní posledná veta uvedeného textu?  

(A) vysvetľuje, prečo doposiaľ nikto nevysvetlil jeden jazyk pomocou druhého  

(B) objasňuje podstatu Boppovej zásluhy  

(C) spochybňuje novátorstvo Boppovho prístupu  

(D) zamýšľa sa nad možnými príčinami Boppovho prístupu  

(E) uvádza hlavné dôvody zlyhania Boppovho skúmania  

 

9. Nasledujúca postupnosť čísel je utvorené podľa istého princípu: 

3, 7, 0, 7, 7, 4, 1, 5, 6, ... 

Ktoré číslo by v nej mohlo nasledovať? 

A) 0 C) 4 

B) 1 D) 9 

 

10. Päť kamarátok sa stretlo na zájazde športového klubu, ktorý združuje bežcov, cyklistov a turistov. 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o týchto dievčatách je určite pravdivé? 

A) Všetky dievčatá sa venujú rovnakému športu.  
B) Každé dievča sa venuje inému športu. 
C) Najmenej jednému z uvedených športov sa venujú aspoň dve dievčatá. 
D) Niektorému z uvedených športov sa nevenuje ani jedno z dievčat.  
 
 

11. Saška má vo vrecúšku päť červených, šesť modrých a sedem žltých sponiek d o vlasov. Najmenej 

koľko ich musí potme vybrať, aby mala istotu, že vyberie dve sponky rovnakej farby? 

A) 3 C) 6  
B) 4 D) 8 
 
 

12. Šiesti spolužiaci (Alena, Barbora, Dušan, Edo, Hugo a Gusto) vošli jeden za druhým do jedálne. 

Ak vieme, že prvé aj posledné vošlo dievča, koľko rôznych poradí prichádza do úvahy? 

A) 24 C) 96 
B) 48 D) 120 
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Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. C 

2. A 

3. A 

4. B 

5. A 

6. D 

7. E 

8. B 

9. B 

10. C 

11. B 

12. B 

 

 

 

 


