
KPF/SLO2X  VSTUPNÍ TEST 

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: ___________________________________________________ 

Priezvisko: ________________________________________________ 

Dátum narodenia /deň, mesiac, rok/: ___________________________ 

Rodinný stav: ______________________________________________ 

Národnosť: ________________________________________________ 

Adresa /trvalé bydlisko/ ______________________________________ 

Povolanie: _________________________________________________ 

Cudzie jazyky: ______________________________________________ 

 

Dátum: __________________                      Podpis: _________________ 

 

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 

 

NEVSTUPUJTE  SO  ZMRZLINOU! 

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

 

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

 

3. Doplňte  e,ä 

žrieb___, m___siac, m___dveď, sp___ť, d___ti, zv___z, t___plo, m___ta,p___klo,púp___tko,  

v___zeň, sm___r, p___ta, sv___ter, sv___t, nap___tie, op___tok, v___smír, m___kký, ___čší 

 

4. Vyskloňujte  prídavné a podstatné meno 

N.                       pekný chlap                                                       pávie srdce 

G._______________________________________________________________ 

            D._______________________________________________________________ 

            A._______________________________________________________________ 

             L._______________________________________________________________ 

             I.________________________________________________________________ 

             N._______________________________________________________________ 

             G._______________________________________________________________ 

             D._______________________________________________________________ 

             A._______________________________________________________________ 

             L._______________________________________________________________ 

             I.________________________________________________________________ 

 

5. Doplňte správne tvary podstatných a prídavných mien.  

Dievčatá boli oblečené ako _______________________________/rozprávková princezná/. 

Na ulici sa rozprávajú dve ________________________________/pani/. 

________________________ /Divá hus/ sú sťahovavé vtáky. 

Na svadbe boli všetci _______________________________ /brat, rodič, sused/ a __________ /hosť/. 

_____________________________ /matkina pracovitá ruka/ nepoznajú oddych. 

Na svetovej súťaži vyhrali ___________________________________________ /slovenský kuchár a 

čašník/. 
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Na medzinárodnej konferencii vystúpili s referátom _______________________________________ 

____________________________________________/Slovák, Poliak,  Turek, Španiel, Čech, Angličan/ 

i ďalší ____________________ /cudzinec/. 

 

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

             Róbert klobúk - _______________________________________________ 

                           rukavice - ______________________________________________ 

                           dcéra - ________________________________________________ 

                            syn - __________________________________________________ 

                            deti -__________________________________________________ 

                            zamestnanie - __________________________________________ 

 

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

1.stupeň                            2. stupeň                                               3. stupeň 

Starý                           ______________________________________________________ 

Pekný                          ______________________________________________________ 

Ťažký                           ______________________________________________________ 

Dobrý                          ______________________________________________________ 

Zlý                                ______________________________________________________ 

Nový                            ______________________________________________________ 

Veľký                           ______________________________________________________ 

 

 

8. Doplňte správne prídavné meno. 

SLOVENSKÉ  NAJ... 

_________________ európsky maratón je v Košiciach. 

_________________ kaňon  je Manínska tiesňava, neďaleko mesta Považská Bystrica. 

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

_________________ slovenská rieka je Váh. 

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

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

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

 

9. Napíš 5 základných rozdielov medzi slovenčinou a češtinou. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

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 

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 
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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 


