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Test VŠP  
 

1. Ktorá z nasledujúcich častí uvedeného textu nie je v súlade s jeho celkovým významom? 
Pokiaľ mäso najskôr vložíme do marinády, ktorá obsahuje pivo alebo víno, získame zdravší steak. Zistili 
to vedci, ktorí porovnávali obsah karcinogénnych látok v takto pripravenom steaku a v steaku bez 
predchádzajúcej úpravy. Pri grilovanom mäse je množstvo karcinogénnych látok značné vplyvom 
prudkého vystavenia vysokým teplotám. Úroveň nebezpečných látok znižuje nielen pivo a víno, ale aj 
marináda z olivového oleja, citrónovej šťavy či cesnaku. Výskumy ukázali, že tieto marinády sa pri 
grilovaní prepaľujú a zvyšujú tak obsah karcinogénnych látok v steaku až o deväťdesiat percent. 
Podobný pozitívny vplyv majú tieto marinády aj pri smažení mäsa. 
 
(A) Pokiaľ mäso najskôr vložíme do marinády, ktorá obsahuje pivo alebo víno, získame zdravší steak. 
(B) Zistili to vedci, ktorí porovnávali obsah karcinogénnych látok v takto pripravenom steaku a v steaku 
bez predchádzajúcej úpravy. 
(C) Úroveň nebezpečných látok znižuje nielen pivo a víno, ale aj marináda z olivového oleja, citrónovej 
šťavy či cesnaku. 
(D) Výskumy ukázali, že tieto marinády sa pri grilovaní prepaľujú a zvyšujú tak obsah karcinogénnych 
látok v steaku až o deväťdesiat percent. 
(E) Podobný pozitívny vplyv majú tieto marinády aj pri smažení mäsa. 

 

V každej z nasledujúcich úloh vyberte z ponúknutých možností A až E ten výraz, ktorý sa v kontexte 

uvedenej vety najviac približuje významu podčiarknutého výrazu (synonymum). Z možností F až J 

potom vyberte ten výraz, ktorý sa v kontexte uvedenej vety najviac približuje opačnému významu 

podčiarknutého výrazu (antonymum).

2. Od človeka jeho charakteru sme nemohli očakávať nič iné ako bezobsažné frázy. 
synonymum 
(A) plané 
(B) ustálené 
(C) znepokojivé 
(D) vyprázdňujúce sa 
(E) klamlivé 

antonymum 
(F) spravodlivé 
(G) úslužné 
(H) zaujímavé 
(I) hlbokomyseľné 
(J) plné 

 
3. Vzhľadom na, hoci zatiaľ len pozvoľný, nárast počtu obyvateľov vedenie mesta radšej už teraz 

začalo diskusiu o navýšení kapacity materských škôl. 
synonymum 
(A) prekvapivý 
(B) výrazný 
(C) trvajúci 
(D) predpovedaný 
(E) pomalý 

antonymum 
(F) razantný 
(G) zanedbateľný 
(H) prechodný 
(I) nepravdepodobný 
(J) očakávaný 

 

4. Ktoré z uvedených slov by zmenilo význam vety, ak by sme ním nahradili podčiarknuté slovo?  

Vystúpil z auta rozladený. 

A. znechutený  
B. urazený  

 

C. nespokojný  
D. podráždený
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5. Vymysleli sme istý systém, podľa ktorého priraďujeme slovám čísla. Tu je niekoľko príkladov.  

hlina 2 bukvica 1 fľaša 3  
kremeň 2 stolička 3 tráva 1  
jablko 1 voda 2 kniha 3  

Ktorému z nasledujúcich slov sme podľa tohto systému správne priradili číslo?  
A. konár 1  
B. koľajnica 1  

C. tabuľa 2  
D. piesok 3  

6. V akom jazyku je napísaný nasledujúci text?  

Olipa kerran kolme pikkuruista lasta,  
Kielo, Vuokko ja Ruusu.  
He matkasivat taivaan halki joutsenen.  
Joutsen lensi kohti Lintukotoa,  
Joka sijaitsi horisontin takana.  
Siellä oli lasten uusi koti.  

A. v írskom  
B. vo fínskom  

C. v tureckom  
D. v holandskom

 
7. Najskôr zistite, ako má znieť otázka, a potom zvoľte správnu odpoveď.  

Ktr msc j njkrtš?  

A. december  B. máj  C. február  D. júl  

8. Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu 
samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch? 

A. ZVRN  B. PTN  
C. MŠT  D. SMRNC 

  
9. Ak by som bol dvakrát starší, ako som, potom by som bol o 20 rokov starší ako Fero. Fero je o 20 rokov 

starší ako ja. Koľko mám rokov?  
 
 

10. Moja kamarátka má 2 bratov, z ktorých každý má 1 sestru. Koľko detí majú jej rodičia? 
 
 

11. Doplň ďalšie dve čísla, ktoré majú nasledovať v rade:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, A a B….  
A =  
B =  
 

12. Posúď pravdivosť nasledujúcich tvrdení. (Pravda = 1, Nepravda = 0)  
 

 
A = 
B =  
C =  
D = 
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Kľúč k testu: 

P. č. Odpoveď 

1. D 

2. A, I 

3. E, F 

4. B 

5. A 

6. B 

7. C 

8. B 

9. 40 

10. 3 

11. A = 34, B = 55 

12. A = 1, B = 0, C = 1, D = 1 

 

 

 

 


