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Test VŠP  
 

1. Podľa istého princípu sme rozdelili štáty do dvoch skupín. 
       Do 1. skupiny patria napríklad: 

Turecko, India, Kanada, Rusko, Maroko, Grónsko, Grécko,... 

 Do 2. skupiny patria napríklad slová: 

Argentína, Madagaskar, Paraguay, Angola, Nový Zéland, ... 

 

Odhaľte princíp rozdelenia a rozhodnite, ktorý z nasledujúcich štátov je zaradený do nesprávnej 

skupiny. 

A) Portugalsko – 1. skupina  C) Egypt – 2. skupina 

B) Pakistan – 1. skupina   D) Chile – 2. skupina

2. Dvojica slov káva → nápoj je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica slov
A) sukňa → odev. 

B) jogurt → raňajky.  

C) vozidlo → autobus. 

D) vidlička → nôž. 

3. Ktorú skupinu slov možno usporiadať do zmysluplnej vety? (Chýbajúcu interpunkciu neberte do 
úvahy.) 
A) prvýkrát rokoch pieskové po púšť Sahara sneh duny 37 pokryl 

B) jedná meteorologický o jav sa mimoriadne ojedinelý ide 

C) tejto 18. Každoročne oblasti v snežilo 1979 naposledy februára 

D) vytváral tentoraz vydržal a deň na rozličné obrazce sneh dunách celý

4. Ktoré tvrdenie o Floride je podľa ukážky pravdivé? 

Mekka, do ktorej pravidelne prúdia celebrity i smrteľníci, leží na najjužnejšom cípe Spojených štátov 
amerických. Florida je miesto, kde si na svoje prídu všetci. Magická atmosféra Floridy priťahovala 
pozornosť odjakživa. Podľahol jej aj Ernest Hemingway, ktorý tu počas svojho pestrého života rád trávil 
čas vychutnávaním si cigár a rumu na terase svojho domu. Pre Floridu je typické aj podnebie, ktoré dá o 
sebe vedieť, predovšetkým Európanom, hneď po príchode do krajiny. Pocítite zásah teplého vlhkého 
vzduchu, ktorý je výsledkom subtropického podnebia dominujúceho prevažnej väčšine územia. Len v 
najjužnejších častiach vládne tropické podnebie. Najznámejšie pláže, akými sú Palm Beach, St. Augustine, 
zároveň najstaršie mesto Spojených štátov, Daytona Beach a Fort Lauderdale, ponúkajú náročným 
dovolenkárom nezabudnuteľný pobyt so všetkým, čo k nemu patrí. Celé južné pobrežie je poprepájané 
Oversas Higway, diaľnicou dlhou 180 kilometrov, vybudovanou uprostred mora. Obklopuje ju množstvo 
malých ostrovčekov. Konečná zastávka naprieč juhom Floridy je Key West. Ostrov známy ako „Posledný 
ostrov“ je výnimočný svojou pestrou históriou spájanou s vyčíňaním pirátov, pašerákov a lovcami 
pokladov. 
 
A) Celá sa rozprestiera v subtropickom pásme.  
B) Narodil sa tam Ernest Hemingway.  
C) Celým juhom vedie netradičná cesta.  
D) Key West je jej najstarším mestom. 
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5. Aj keď pravdepodobne neovládate chorvátčinu, pokúste sa odhadnúť, ktorá veta hovorí o počasí. 
A) Danas nemam vremena, ali sutra ću sigurno doći.  
B) Kišo je cijeli dan, ali popodne sunce sijalo i bilo je toplo.  
C) Moja prelepa devojka je najboli kuhar i pekar na svetu.  
D) Prošle zime nas je posetila porodica iz Amerike.  

 

6. V ktorej vete možno v oboch zvýraznených slovách zmeniť poradie písmen tak, aby vznikli spisovné a 
správne napísané slová, ktoré sa významovo aj gramaticky hodia do vety? 
A) Meteorológovia vydali TRAHAVÝSU druhého stupňa pred MIODPOŇVA.  
B) Novela AZONÁK sprísnila opatrenia proti MISTRÉZEXUM.  
C) Prejavy MUSIRAZ na internete nemôžeme VOTERAŤOL.  
D) Vzrastá počet VRATOMING, ktorí v Európe žiadajú o ZALYE.  
 

7. Nasledujúca postupnosť je utvorené podľa istého logického princípu: 
ABC, EDF, IGH, JKL, NMO, …  

Čo by v nej mohlo postupovať? 

A) PQR, STU C) RPQ, STU 

B) PQR, UST D) RPQ, UST 

8. Graf vyjadruje podiel sledovanosti jednotlivých televízií v istom období. Ktoré tvrdenie vyplýva 
z grafu? 

 

A) TV Markíza bola druhou najsledovanejšou televíziou.  

B) TV Markíza mala takmer štvrtinový podiel 

sledovanosti.  

C) Jednotku a ČT1 sledovali diváci vždy v rovnakom čase.  

D) TV JOJ malo väčšiu sledovanosť ako Jednotka a ČT1 

spolu. 

 

 

 

 

9.  Na lyžiarskom zájazde sa zúčastnilo 50 žiakov. Každý mal jeden druh výbavy – zjazdové lyže, bežky 
alebo snowboard. Aspoň 15 z nich malo snowboard, 10 malo bežky. Zjazdové lyže malo 
A) najviac 25 žiakov 
B) aspoň 25 žiakov 
C) aspoň 26 žiakov 
D) práve 26 žiakov  
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10. Obyvatelia istého ostrova dodržiavajú dve pravidlá: 1. Každý vstupuje do manželstva najviac raz za 

život. 2. Neexistujú nemanželské deti. Táto úloha sa týka obyvateľov tohto ostrova.  
 
Adam je jedináčik, obaja jeho rodičia sú tiež jedináčikovia.  
 
Ktoré z uvedených tvrdení je určite pravdivé? 
A) Niektorá Adamova stará mama má viac detí ako vnúčat.  
B) Niektorá Adamova stará mama má viac dcér ako vnučiek.  
C) Niektorá Adamova stará mama má viac synov ako vnukov.  
D) Niektorá Adamova stará mama má viac vnučiek ako dcér. 
 
 

11. Elenka má štyri korálky: žltú, dve rovnaké ružové a zelenú. Náhrdelníky vytvára tak, že najprv 
navlečie na motúzik červený kvet a potom vedľa seba všetky štyri korálky. Koľko rôznofarebných 
náhrdelníkov môže vytvoriť? 

A) 4  C) 12 
B) 6   D) 24 

 
 

12. Máme tri „mlynčeky na slová“ označené M1, M2 a M3. Mlynčeky fungujú tak, že vezmú slovo, ktoré 
do nich vložíme a vrátia ho zmenené podľa istého pravidla.  
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M1: 
MILENA → M1 → IMELAN  
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M2: 
MILENA → M2 → ENAMIL 
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M3: 
MILENA → M3 → ANELIM  
 
Slovo PRELOM najskôr vložíme do mlynčeka M3. To, čo mlynček M3 vráti, ihneď’ vložíme do mlynčeka 

M2. To, čo vráti mlynček M2, ihneď' vložíme do mlynčeka M1. Aké slovo nakoniec vráti mlynček M1? 

A) REMPLO  C) MOLERP 

B) LPROME  D) ERPMOL 
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Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. C 

2. A 

3. D 

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. B 

9. A 

10. B 

11. C 

12. A 

 

 

 

  


