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1. Spisovné obdobie to je vývinová etapa v dejinách spisovnej slovenčiny
1) od roku 1846, keď slovenský jazyk bol kodifikovaný L. Štúrom – dodnes
2) od roku 1784, keď bol vydaný román J.I.Bajzu René mláďenca príhodi a skúsenosťi, napísaný v
slovenčine, ktorú si J.I.Bajza sám vytvoril a ktorej sa po celý život pridŕžal
3) od roku 1787, keď slovenský jazyk bol kodifikovaný A.Bernolákom – dodnes
4) od roku 1787, keď slovenský jazyk bol kodifikovaný A.Bernolákom do kodifikácie slovenského
jazyka L. Štúrom v roku 1846
2. Znelostná asimilácia v slovenčine je:
1) spätná
2) postupujúca
3) progresívna
4) klesavá
3. V ktorej odpovedi sú správne napísané slovné spojenia s i/í, y/ý:
1) zbytočný boj, bystré deti, byvol a kobyla
2) smutná vrbina, vybité zuby, mesto Bitča
3) smädný dobitok, obidve spolužiačky, bývalý pán riaditeľ
4) úbytok jarného snehu, nový príbitok, niekto prebytočný
4. Motivujúce slovo sa v odvodenom odráža ako:
1) onomaziologická báza
2) slovotvorný základ
3) slovotvorný formant
4) onomaziologický príznak
5. Z hľadiska aktívneho a pasívneho používania slov sa slovná zasoba rozdeľuje na:
1) zastarané slová, historizmy, archaizmy, neologizmy
2) zastarané slová, historizmy, archaizmy, neologizmy, prevzaté slová
3) zastarané slová, historizmy, archaizmy, neologizmy, nárečové slová
4) zastarané slová, historizmy, archaizmy, neologizmy, dialektizmy
6. Uveďte vzory s minimálnym počtom slov:

1) gazdiná, hrdina, dlaň, kosť
2) gazdiná, hrdina, kosť
3) gazdiná, kosť, dlaň
4) gazdiná, mať, pani
7. Ktoré prídavné mená sa nestupňujú:
1) adjektíva vstupujúce do synonymných vzťahov
2) vyjadrujúce krajný príznak, ktorý je kvalitne nepremenný, absolútny
3) všetky akostné prídavné mená
4) adjektíva vstupujúce do antonymných dvojíc
8. V ktorej odpovedi sú správne použité krátke tvary osobných zámen 3. osoby:
1) Prišiel som ho pozrieť, ale nebol doma. Dal som jemu svoju knihu.
2) Videl som ho včera v divadle. Bol mojím priateľom, dôveroval som mu.
3) Požičal som mu desať eur. Predstavil som jeho svojej profesorke.
4) Kúpil som synovi vianočný darček, veľmi sa mu zapáčil. Prečítal som jemu všetky rozprávky
o princovi a princeznej.
9. Čo pomenúvajú skupinové číslovky:
1) číselné umiestnenie veci v poradí
2) počet veci istého druhu
3) komplex vecí rovnakého typu
4) počet jednotlivín ako súhrn
10. V ktorej odpovedi sa všetky slová málo, mnoho, veľa, trochu, dosť pokladajú za príslovky:
1) mnoho písal, málo zarobil, veľa hovoril, dosť čítal
2) mnoho sa tomu venoval, málo ľudí, veľa rozprával, trochu odlomil
3) veľa reči, mnoho vysvetľovali, trochu diskutovali, málo príkladov
4) málo peňazí, veľa doviezol, mnoho argumentoval, dosť poznal
11. Kategória slovesnej intencie systematizuje významovú a formálnu stránku slovies a:
1) určuje dynamické a statické príznaky slovies a ich vzájomný vzťah
2) vyjadruje vetné uplatnenie slovies
3) vyjadruje dynamický príznak slovies
4) rieši vzťahy slovies k substantívam, na ktoré sa vzťahujú
12. V ktorej odpovedi sú všetky vety jednočlenné:
1) Zajtra pôjdeme na výlet. Bolo to nepríjemné.
2) Ani matky, ani otca doma nebolo. Otec je v dôchodku.
3) Zajtra sa nepracuje. Všade sa iba hovorí.
4) S pravdou najďalej zájdeš. Pripravíme si bylinkový čaj.
13. V ktorej z možností sú jednotlivé obdobia uvedené v správnom chronologickom slede?
1) romantizmus, klasicizmus, realizmus
2) klasicizmus, realizmus, romantizmus
3) klasicizmus, romantizmus, realizmus
4) realizmus, klasicizmus, romantizmus
14. Aké udalosti sú popísané v Cestovnom denníku Daniela Krmana:
1) Bitka pri Varne
2) Bitka pri Grunvaldu
3) Bitka pri Moháči
4) Poltavská bitka

15. Prvý román v dejinách slovenskej literatúry sa nazýva:
1) Kocúrkovo
2) Slávy dcéra
3) René mláďenca príhodi a skusenosťi
4) Marina
16. Počas „pamätného“ devínskeho výletu 24. apríla 1836 Ľudovít Štúr prijal ďalšie slovanské
meno:
1) Velislav
2) Krasislav
3) Pravoslav
4) Miloslav
17. Hlavnými postavami historickej povesti Knieža liptovské sú:
1) Štefan Levický, Adam Bešeňovský, Anička Bešeňovská
2) Janko Brezovický, Milica, Ladislav Huňad
3) Milada Hrabovcová, Hrabovec, Ľudmila
4) Ján Korvín, Ján Červeň, Mária Zápoľská
18. Timrava je vlastným menom:
1) Božena Nemcová
2) Božena Slančíková
3) Elena Marothy-Timrava
4) Terezia Vansová
19. Ktorý z uvedených spisovateľov patrí k príslušníkom tzv. lyrizovanej prózy?
1) Ladislav Ťažký
2) František Švantner
3) Gejza Vámoš
4) Peter Jilemnický
20. Trilógia Generácia Vladimíra Mináča sa skladá z nasledujúcich častí:
1) Na rozhraní, Smrť chodí po horách, Dlhý čas čakania
2) Smrť chodí po horách, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň
3) Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň
4) Zvony zvonia na deň, Smrť chodí po horách, Tmavý kút
21. K poetickej skupine Osamelí bežci patria básnici:
1) Ján Stacho, Ľubomír Feldek, Ján Ondruš
2) Ivan Laučík, Ivan Štrpka, Peter Repka
3) Emil Boleslav Lukáč, Valentín Beniak, Janko Silan
4) Rudolf Fabry, Pavel Bunčák, Štefan Žáry
22. Určte názov diela a meno hrdinu, ktorému patria slová z nasledujúcej ukážky: «Me miserum!
Vyznám, vyznám, už je darmo! Ale prosím za gráciu! Rogo humilime! - Pravda je, že som toho
nahovoril, aby sa začal biť. A potom aby alebo jedného, alebo obidvoch slávne mesto za regrútov
dalo chytiť… Preto som ich sem priviedol. Nazdal som sa, že získam za to pár grajciarikov. Veľmi
by som potreboval! - Sed rogo! Ach, na kolená padám!»
1) Dva buchy a tri šuchy, Hladovícius
2) Dva prasky a tri tresky, Surovec
3) Dva prasky a tri tresky, Uchyc
4) Dva buchy a tri šuchy, Fogaraši
23. З перелічених у рядку мов усі належать до західної підгрупи слов’янських мов:

1) українська, білоруська, російська, сербська, русинська, старослов’янська
2) болгарська, македонська, словенська, хорватська, чорногорська
3) польська, чеська, словацька, верхньо- та нижньолужицька, кашубська, полабська,
словінська
4) старослов’янська, полабська, словінська, кашубська, русинська
24. Міжнародна федерація перекладачів (FIT), була заснована у:
1) 1954 р.
2) 1945 р.
3) 1976 р.
4) 1987 р.
25. Перехід з однієї мови на іншу при двосторонньому перекладі за часом є:
1) обмеженим
2) необмеженим
3) як обмеженим, так і необмеженим
4) поступовим
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