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TEST VŠP  
 

OBRAZNÉ POMENOVANIA 

1. 

Ktorá veta má obrazný význam? 

A) Dedko schytil sliepku a už aj mala nôž na krku. 

B) Nezranil sa, hoci mu zlodeji priložili nôž na krk.   

C) Zrazu sa prudko otočila a dala mu nôž na krk. 

D) Svojim rozhodnutím mu dala nôž na krk. 

 

2. 

Ktorá veta môže mať obrazný význam?  

A) Lyžiarka si pri páde na pretekoch zlomila palicu.  

B) Po nevydarenom zápase nad nim tréner zlomil palicu. 

C) Zlomil palicu a oba kusy prihodil do ohňa. 

D) Silná búrka zlomila aj palicu pri stromčeku. 

 

3. 

Ktorá z možností vyjadruje význam nasledujúcej vety? 

Čo sa týka zlého stavu životného prostredia, všetci máme maslo na hlave. 

A) Každý z nás má na zlom stave životného prostredia nejaký podiel viny. 

B) Všetci sme zlým stavom životného prostredia poškodení. 

C) Všetci už o životnom prostredí veľa vieme. 

D) Každý z nás môže prísť s nápadom, ako zlepšiť životné prostredie. 

 

4.  

Ktorá veta má obrazný význam? 

A) Daj bodku tam,  kde treba zatĺcť klinec. 

B) Diktát  by mala bez chyby, keby nezabudla dať bodku za vetou. 

C) Konečne za celou vecou dala bodku. 

D) K menám ľudí, ktorí ešte nezaplatili, dal bodku. 

 

5.  

Ktorá veta má obrazný význam? 

A) Úspech často nezávisí od technického vybavenia, skôr od vášho osobného nastavenia. 

B) Na bratovom počítací mi chýbali moje osobné nastavenia, čo spomaľovalo prácu. 

C) Možnosť osobného nastavenia na starších mobilných telefónoch takmer vždy chýbala. 

D) Náročnejší užívatelia vyžadujú širšie spektrum možností v osobných nastaveniach. 
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6. 

Ktorá veta má obrazný význam? 

A) Po daždi bývajú poľné cesty také rozmočené, že s motorkou takmer vždy zapadnem. 

B) Po víchrici vyrazili na pomoc posadkám, ktoré zapadli. 

C) Keďže nám okamžite presne zapadol, musel to byt pôvodný stratený kľúč.  

D) Čudovali sa, ako rýchlo dokázal v dedine zapadnúť. 

 

7.  

Ktorou z možností možno ukončiť nasledujúcu vetu tak, aby bola zmysluplná? 

 

Mám chrobáka v hlave, 

 

A) budúci mesiac ma čaká operácia. 

B) že výhodná cena toho auta nebude len tak. 

C) že nás čaká vo firme výnimočne úspešný rok. 

D) zvyknem sa veľmi rýchlo rozčúliť.  

 

8. 

Ktorá veta má obrazný význam? 

A) Nova pani učiteľka vyvolávala podľa abecedy, a teda začala od Adama Bielika. 

B) Brali im peniaze, začali od Adama, pokračovali Milanom a Samom. 

C) Vymazal sa mu celý súbor, a tak musel začať od Adama. 

D) Keď začneš od nášho Adama. ostatné deti ti už nič nepovedia.  

 

9.  

Ktoré slovné spojenie má obrazný význam? 

A) znepriatelené tábory  

B) skautské tábory 

C) utečenecké tábory  

D) stanové tábory  

 

10. 

Ak o istej značke auta povieme, že je vlajkovou loďou automobilky, myslime tým, že je 

A) to produkt s nákladnou reklamnou kampaňou. 

B) dizajnovo najkrajším autom, aké sa tam vyrába. 

C) tam najdlhšie vyrábaným autom. 

D) to najvýznamnejší produkt podniku. 
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UMELÉ, FIKTÍVNE A CUDZIE JAZYKY 
Aj keď pravdepodobne neovládate nasledujúce jazyky, pokúste sa odpovedať na otázky na základe podobnosti 

slov (so slovenčinou, angličtinou, ...). 

 

1.  

Prečítajte si krátky text v jazyku Interlingua. Reč je o Giuseppovi Peanovi, talianskom matematikovi a lingvistovi, 

ktorý bol spoluautorom jazyka Interlingua. 

Peano Giuseppe (1858 — 1932) nasceva al ferma Tetto Galant presso 5 km de Cuneo, Italia, in 1858. Su parentes 

travaliava al fermaa. ille vadeva al schola del villa in Spinetta e depois ille vadeva al schola in Cuneo, viagiante le 

cinque kilometros a la e de volta a pede cata die. Le matre de Giuseppe habeva un fratre qui esseva prestre e 

advocato in Turino, e quando ille realisava que Giuseppe habeva multe talento ille prendeva le a Turino con ille pro 

ir al schola secundari e preparar le pro le Studios universitari. 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o G. Peanovi je na základe uvedeného textu nepravdivé. 

A) Jeho rodičia pracovali na farme. 

B) Do najbližšej školy to mal 50 kilometrov. 

C) Jeho matka mala brata, ktorý bol advokátom v Turíne. 

D) Matkin brat si uvedomil, že Giuseppe má veľký talent.  

 

2.  

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 antatie 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. 

 

O čom text hovorí? 

A) O výsledkoch analýzy, ktorá potvrdila, že existujú tri druhy slonov. 

B) O chorobách a zlej zdravotnej situácii deti v afrických kmeňoch. 

C) O štúdii, ktorá charakterizuje rieky a rastlinstvo v Afrike a v Ázii. 

D) O arabskej konferencii biológov, ktorá sa uskutočnila v Afrike. 

 

3.  

Prečítajte si krátky text o Bratislave v indonézštine: 

Bratislava (bahasa Hongaria: Pozsony, bahasa Latin: Posonium, bahasa Yunani: Istropolis) adalah ibu kota 

Slowakia. Kota ini terletak di tepi sungai Donau dan berjarak hanya sekitar 50 kilometer sebelah timur Wina, 

Austria. Tepatnya di Region Bratislava. Pada tahun 2010, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 455.761 

jiwa dan, memiliki luas wilayah 367,58 km2. 

Kota ini disebut Pressburg dalam bahasa Jerman. Sebelum tahun 1919, kota ini bernama Presporok, Prespurk, 

Presporek. 

 

Na základe textu sa pokúste odhadnúť, čo v indonézštine znamená slovné spojenie bahasa Jerman. 

A) maďarsky názov 

B) maďarské mesto 

C) nemecký názov 

D) nemecké mesto 

 

4.  

Pokúste sa odhadnúť, ktorá z nasledujúcich fráz je pozdravom pri stretnutí v jazyku Interlingua. 

A) Bon sanitate 

B) Bon viage 

 

C) Bon fortuna 

D) Bon vespere 
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5.  

Pokúste sa odhadnúť, ktorá veta v chorvátčine 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 najbolji kuhar i pekar na svetu. 

D) Prošle zime nas je posetila porodica iz Amerike. 

 

6.  

Pokúste sa odhadnúť, v ktorej možnosti je španielske priane k narodeninám.  

A) El censo tendra dos etapas: una electronica via internet y otra etapa presencial. 

B) Feliz cumpleajios, que Dios te regale mucha salud, amor y felicidad hoy y todos los dias. 

C) También esta la cuestion de si Tesla, y Musk en ese caso, se han expandido en exceso. 

D) En la misa de Noche Buena, realizada en la basilica de San Pedro del Vaticano, el pontifice tuvo palabras de 

apoyo para los inmigrantes. 

 

7.  

Pokúste sa odhadnúť, ktoré z nasledujúcich slovných spojení v holandčine, patriacej medzi germánske jazyky, 

obsahuje farbu. 

A) goed kind 

B) koud ijs 

C) witte brood 

D) hoog jongen 

 

8. 

Všetky možnosti sú v iných jazykoch. Pokúste sa odhadnúť, ktorá z možností súvisí s kreslením.  

A) Mange af Animas kampagner mod dyremishandling er ogsa rettet mod politikere. 

B) Anima, 2000-2007 yillari arasinda faaliyet gostermiş olan bir istanbullu alternatif rock grubudur. 

C) Animatia constituie o iluzie optică a miscării, creată prin derularea unor imagini reprezentānd elemente statice 

ale acesteia. 

D) Comme pour tous les organismes vivants, l'eau est I'élément dont le s animaux ont le plus de mal à se  passer.
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Kľúč k testu: 

Obrazné pomenovania  
P. č. Odpoveď 

1. D 

2. B 

3. A 

4. C 

5. A 

6. D 

7. B 

8. C 

9. A 

10. D 

 

Jazyky  
P. č. Odpoveď 

1. Uvedený text nie je potrebné prekladať doslovne, naopak, je potrebné pracovať s jednotlivými 
slovami, ktoré sú nám povedomé v rámci slovnej zásoby slovenčiny alebo cudzích jazykov, a následne 
sa pokúsiť zaradiť ich do kontextu. 
 
V texte sa môžeme odraziť od slov ferma — farma, schola— škola, kilometros — kilometre, cinque — 
pat, le matre — mama, fratre — brat, advocato — advokát, Turino — Turín, realisava — uvedomiť si 
(od realita, realny), multe — veľa, mnoho, veľký (od multi, napr. multivitamín, multimediálny a pod.), 
talento — talent, secundary — druhý (v rámci vzdelávania stredná škola), preparar — pripravovať sa, 
studios — štúdiá, štúdium, universitari —univerzitný. 
Správnou odpoveďou je možnosť (B). 

2. Uvedený text opäť nie je potrebné prekladať doslovne.  
Kľúčovým slovom v texte, ktoré navádza k správnej odpovedi je elefantojn/elefantaj — slon. Toto slovo 
sa spája s možnosťou A). 
Pravdivosť možnosti A) možno potvrdiť slovami speciojn/specioj — druh (špeciálna skupina odlišná od 
inej), rezultoj — výsledky (napr. podl'a ang. results), analizo — analýza. 
Správnou odpoveďou je (A). 

3. Uvedený text opäť nie je potrebné prekladať doslovne. V prípade tohto textu možno využiť aj 
vedomosti z dejepisu. 
Začiatok textu uvádza názvy Bratislavy v rôznych jazykoch. Túto informáciu by mal žiak vedieť z 
dejepisu. Vyvodiť z toho možno, že výraz bahasa bude mať význam názov. Či pôjde o maďarský (A), 
alebo nemecký (C) názov zistime podľa pomenovania Pressburg — ide o pomenovanie Bratislavy v 
nemeckom jazyku. 
Správnou odpoveďou je (C). 

4. Všetky štyri možnosti obsahujú slovo bon (dobrý).  
Slovné spojenie bon sanitate znamená dobré zdravie, podobnosť s latinským sanitas (zdravie) alebo 
napríklad so slovenským slovom sanitka. 
Bon viage znamená dobrú (šťastnú) cestu, podobnosť s latinským via (cesta), francúzskym voyage 
(cestovanie) ci anglickým way.  
Spojenie bon fortuna doslovne znamená dobrý osud, šťastena.  
Bon vespere znamená dobrý večer, podobnosť s latinským vesper — večer. 
Správnou odpoveďou je (D). 

5. Správna odpoveď je v tejto otázke možnosti B) Kiso je cijeli dan, ali popodne sunce sijalo i bilo je toplo. 
Svedčí o tom viacero slov, ktoré majú podobnosť so slovenskými slovami, ktoré sa tykajú 
svojim významom počasia, napr. dan — deň, popodne — popoludnie, sunce — sInko, bilo je — bolo, 
toplo — teplo. 
Správnou odpoveďou je (B).  



6 

6. Správna odpoveď je v tejto otázke možnosť B) Feliz cumpleafios, que Dios te regale mucha salud, amor 
y felicidad hoy y todos los dias.  
Svedčí o tom viacero slov, ktoré sú medzinárodne známe a zapadajú do kontextu typického 
blahoželania k narodeninám (Prajem Ti veľa šťastia, zdravia a lásky.), napr. mucha — veľa, salud — 
zdravie (známe aj ako prípitok), amor — láska, felicidad — šťastie. 
Správnou odpoveďou je (B). 

7. Správna odpoveď je v tejto otázke možnosti C) witte brood. 
K správnej odpovedi navádza podobnosť slova witte (biely) s nemeckým weifs alebo anglickým white. 
Oba jazyky, nemčina aj angličtina, patria medzi germánske jazyky. 
Správnou odpoveďou je (C). 

8. Správna odpoveď je v tejto otázke možnosť C) Animatia constituie o iluzie opticad a miscarii, creatd 
prin derularea unor imagini reprezentand elemente statice ale acesteia.  
K správnej odpovedi navádzajú slová, ktoré majú istú spojitosť s kreslením, napr. animatia — animácie, 
iluzie optica — optická ilúzia, creata — vytvorené, imagini — obrázky. 
Správnou odpoveďou je (C). 

 

 


