
KPF/SLO2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 120 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 84 bodů.  

 

1. Prečítajte si text 

Jozef Krasko býva v Bratislave na Hrobárovej ulici číslo 12. Býva tam so svojou rodinou od 

roku 2001. Jeho manželka Eva je lekárka. Spolu majú dve deti. Pán Krasko sa narodil  

15. marca.1970 v Banskej Bystrici. Pracuje ako riaditeľ jazykovej školy LINGEA, ktorá sa 

nachádza  na Romanovej ulici. Predtým pracoval ako prekladateľ. Preložil štyri knihy 

z francúzskeho jazyka. Tiež veľmi dobre hovorí po španielsky. 

 

Vyplňte správne osobný dotazník pána Jozefa Kraska /uveďte dnešný dátum/ 

 

OSOBNÝ DOTAZNÍK 

Meno: Jozef 

Priezvisko: Krasko 

Dátum narodenia /deň, mesiac, rok/: 15. marca 1970 

Rodinný stav: ženatý 

Národnosť: slovenská 

Adresa /trvalé bydlisko/: Hrobárová ulica číslo 12, Bratislava, Slovenská republika 

Povolanie: riaditeľ jazykovej školy LINGEA 

Cudzie jazyky: španielsky jazyk, francúzsky jazyk, 

 

Dátum: dátum skúšky                     Podpis: Krasko 

 

                                                                                                                          POČET BODOV    ____/10 

 

2. Kde môžete vidieť tieto nápisy? Označte správnu odpoveď A, B alebo C. 

 

ZÁKAZ  FOTOGRAFOVANIA! 
 

A. V galérií                                                            B. Na ulici                                        C. Na Slovensku 

 

VYPNITE SI MOBIL! 

A. V nemocnici                                                   B. Doma                                           C. V parku 

 

ZÁKAZ  VSTUPU! 

A. V škole                                                            B. V kuchyni                                     C. V kine 
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NEVSTUPUJTE  SO  ZMRZLINOU! 

A. V cukrárni                                                       B. V autobuse                                C. Na ulici 

 

NEFAJČITE! 
A. Na moste                                                          B. V meste                                   C. V jedálni 

                                                                                                                                                       BODOV: _____/5 

 

3. Doplňte  e,ä 

Žriebä, mesiac, medveď, späť, deti, zväz, teplo, mäta, peklo, púpätko,  

väzeň, smer, päta, sveter, svet, napätie, opätok, vesmír, mäkký, väčší 

                                                                                                                                          BODOV: _____/20 

 

4. Vyskloňujte  prídavné a podstatné meno 

N.                       pekný chlap                                                       pávie srdce 

G.                       pekného chlapa                                               pávieho srdca 

            D.                       peknému chlapovi                                         páviemu srdcu 

            A.                       pekného chlapa                                             pávie srdca 

             L.                      peknom chlapovi                                           pávom srdci 

             I.                       pekným chlapom                                           pávím srdcom 

             N.                     pekní chlapi                                                     pávie srdcia 

             G.                     pekných chlapov                                             pávích sŕdc 

             D.                     pekným chlapom                                             pávím srdciam 

             A.                     pekných chlapov                                              pávie srdcia 

             L.                      pekných chlapoch                                            pávích srdciach 

             I.                       peknými chlapmi                                              pávími srdcami 

                                                                                                                                                     BODOV: _____/22 

 

5. Doplňte správne tvary podstatných a prídavných mien.  
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Dievčatá boli oblečené ako rozprávkové princezné. 

Na ulici sa rozprávajú dve panie. 

Divé husi sú sťahovavé vtáky. 

Na svadbe boli všetci bratia, rodičia, susedia a hostia.. 

Matkine pracovité ruky  nepoznajú oddych. 

Na svetovej súťaži vyhrali slovenskí kuchári a čašníci . 

Na medzinárodnej konferencii vystúpili s referátom Slováci, Poliaci, Turci, Španieli, Česi, Angličania i 

ďalší cudzinci .  

                                                                                                                                                     BODOV: _____/22 

 

6. Napíšte správny tvar privlastňovacieho  prídavného mena  /napr. Róbertovo mesto/ 

             Róbert klobúk – Róbertov klobúk 

                           rukavice – Róbertove rukavice 

                           dcéra – Róbertova dcéra 

                            syn – Róbertov syn 

                            deti –Róbertove deti 

                            zamestnanie – Róbertovo zamestnanie 

                                                                                                                                                       BODOV: _____/6 

 

7. Vystupňujte prídavné mená /2. stupeň a 3. stupeň/ 

1.stupeň                            2. stupeň                                               3. stupeň 

Starý                                       starší                                                  najstarší 

Pekný                                     krajší                                                   najkrajší 

Ťažký                                      ťažší                                                    najťažší 

Dobrý                                     lepší                                                    najlepší 

Zlý                                           horší                                                    najhorší 

Nový                                       novší                                                   najnovší 

Veľký                                      väčší                                                    najväčší 

 

                                                                                                                                  BODOV:_____/14 

 

8. Doplňte správne prídavné meno. 

SLOVENSKÉ  NAJ... 
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Najstarší európsky maratón je v Košiciach. 

Najužší kaňon  je Manínska tiesňava, neďaleko mesta Považská Bystrica. 

Najväčší prírodný park je Národný park Nízke Tatry /81 000 ha/. 

Najdlhšia slovenská rieka je Váh. 

Najhlbšie jazero  je Veľké Hincovo pleso/(Vysoké Tatry, rozloha 20 ha, hĺbka 53 m/ 

Najvyššia položená obec je Štrbské Pleso /1355 m. n. m./ 

Najdlhšia, najhlbšie, najväčší, najužší, najstarší, najvyššie, 

                                                                                                                                           BODOV:_____/6 

 

9. Napíš 5 základných rozdielov medzi slovenčinou a češtinou. 

- V slovenčine platí rytmický zákon. 

- Slovenčina má dvojhlásku ä, ô a čeština ich nemá 

- Slovenčina má slabikotvorné ĺ,ŕ a čeština ich nemá 

- Slovenčina nemá prehláskované u, a ř 

- Po spoluhláskach D,T,N,L – ak nasleduje po nich samohláska alebo dvojhláska 

nepíšeme mäkčeň 

                                                                                                                                                BODOV: _____/5 

 

10. Prečítajte si e-mail, ktorý napísala Elena Ivete. Rozhodnite, či sú vety správne /A/ alebo 

nesprávne /B/. Ak informácia nie je v texte, vyberte možnosť C. 

 

Od: Elena Kusá /e.husa98@zoznam.sk/ 

Komu: Iveta Dubská /dubskaiveta@gmail.com/ 

Dátum: 10.júla 2016, 22:40 

Predmet: Návšteva Bratislavy 

 

Ahoj Iveta, 

Ako sa máš? Dúfam, že dobre. Čo máš nové? Ako sa má Tvoja rodina? Som veľmi rada, že ma 

prídeš v auguste navštíviť. Dúfam, že spolu navštívime mnohé zaujímavé miesta. Je toho veľa, 

čo Ti chcem v Bratislave a okolí ukázať. Vedela si, že aj u nás máme pláž? Nachádza sa na 

pravom brehu Dunaja, blízko divadla Aréna, kde sme boli minulú zimu spoločne na koncerte 

Lenky Filipovej. Určite sa Ti tam bude páčiť. Je odtiaľ najkrajší výhľad na mesto. Môžeme si 

tam zahrať stolný tenis alebo petang a potom si dáme nejaký osviežujúci nápoj na drevenej 

terase, kde sa veľmi príjemne sedí, pretože od Dunaja vždy fúka ľahký vánok. Dúfam, že si 

spoločné chvíle užijeme, veď od septembra nás zase čaká škola. Už vieš, z ktorých predmetov 

budeš maturovať? 

Už si sa rozhodla, či prídeš autobusom alebo vlakom? Odporúčam Ti cestovať opäť vlakom. Aj 

naposledy si takto cestovala a hovorila si, že cesta bola veľmi pohodlná. 

Dávaj na seba pozor, už čoskoro sa uvidíme. Pozdravuj odo mňa Tvojich rodičov. 

Maj sa pekne 

Elena 

1. Iveta ešte nebola u Eleny na návšteve v Bratislave. 

A. Správne 
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B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

2. Iveta aj Elena sú študentky. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

3. Na mestskej pláži sa dá športovať 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

4. Iveta už vie z ktorých predmetov bude maturovať. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

5. Naposledy cestovala Iveta do Bratislavy autobusom 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

6. Na pláži sa dá príjemne posedieť na terase. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

7. Elena bola s Ivetou minulú zimu na divadelnom predstavení Lenky Filipovej. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

8. Elena sa pýta Ivety, čím bude cestovať. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

9. Iveta bude cestovať do Bratislavy 30.júla. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

10. Elena pozdravuje Ivetinu rodinu. 

A. Správne 

B. Nesprávne 

C. V texte nie je 

                                                                                                                             BODOV: _____/10 

 


