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Kód žiaka 

Ukážka č.1   

V roku 863 prišli Konštantín a Metod so svojou družinou na Veľkú Moravu k našim   

predkom. Knieža  Rastislav  ich  privítal s veľkou radosťou. Konštantín  a Metod pochádzali  

z mesta  Solún. Hoci mesto bolo grécke,  v jeho okolí vtedy žili Slovania, a tak sa aj títo  

dvaja bratia naučili ich nárečie. Ešte  pred  príchodom na územie našich  predkov zostavili  

prvé písmo Slovanov – hlaholiku a prvý spisovný jazyk – staroslovienčinu. Jej základom bol  

južnoslovanský jazyk založený na nárečiach Slovanov, ktorí v 9. storočí žili v Solúne a jeho  

okolí. Svätí bratia boli charakterovo a nadaním veľmi odlišní . Metod mal  vyvinutý zmysel  

pre praktické veci, študoval právo a stal sa náčelníkom byzantskej  župy, kde bolo  slovanské 

obyvateľstvo. V tomto úrade prežil 10 rokov. Konštantín, ktorý neskôr prijal rehoľné  meno 

Cyril, mal  mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanitné náuky. Po otcovej smrti ho  

vysoký cisársky úradník povolal do Carihradu, aby tam na cisárskej škole študoval spolu  s   

budúcim cisárom Michalom III. V učení tak vynikal, že mu dali prímenie  Filozof. Konštantín 

preložil do staroslovienskej  reči  najpotrebnejšie sväté knihy. „Na počiatku bolo Slovo a 

Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." Toto sú prvé slová napísané v staroslovienčine. 

Svojou činnosťou sa bratia stali zakladateľmi našej a vôbec slovanskej kultúry.  

Najdôležitejším činom ich misie na našom území bolo uvedenie staroslovienčiny do 

bohoslužby namiesto latinčiny. 

 

1. Zakrúžkuj správnu odpoveď, ktorá vyplýva z textu:  

A) Metod preložil do latinčiny sväté knihy a študoval na cisárskej škole. 

B) Slovanskú kultúru založil cisár Michal III., ktorý  študoval s Metodom. 

C) Hlaholika – prvé  písmo v Grécku za vlády kniežaťa Rastislava. 

D) Konštantín a Metod uviedli do bohoslužby  staroslovienčinu.    

2. Z poslednej vety textu vypíš slovo, ktoré vzniklo skladaním. 

 

 

3. V ktorej z možností sa nachádza radová číslovka? 

    A) 863 rokov                   

    B) Michal III.       

    C) 10 rokov           

    D) 9 storočí 
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4. Zakrúžkuj možnosť, ktorá nevyplýva z textu. 

A) Metod bol spolužiakom  cisára Michala III. 

B) V 9. storočí žili v okolí Solúna Slovania. 

C) Konštantín a Metod študovali právo. 

D) Mesto Solún sa nachádza v Grécku. 

5. Pre prídavné meno v slovnom spojení „priaznivci bežeckého lyžovania“ platí: 

A) vzťahové prídavné meno, mužský rod, pl., A, pekný          

B) akostné prídavné meno, stredný rod, sg., A, cudzí 

C) akostné  prídavné meno, mužský rod, sg., G, pekný  

D) vzťahové prídavné meno, stredný rod, sg., G, pekný 

6.  Správne napísané slovné spojenia sú v možnosti: 

A) s týmito mladými paniami, k týmto príjemným pani lekárkam 

B) s našou dobrou známou paňou susedou, od našich známych paní 

C) o uznávanej panej moderátorke, s pani učiteľkou Dolinovou 

D) s príjemnými paniami, od tejto novej panej vychovávateľky 

7. Básne, ktoré vyjadrujú pocity, nálady, myšlienky, názory autora patria do 

A) prózy 

B) epiky 

C) lyriky 

D) drámy 

8. V ktorej z možností sú všetky príslovky rovnakého druhu?  

A) zajtra, dnes, inokedy, mierne 

B) hore, vpravo, vpredu, zdola  

C) naschvál, preto, zato, milo  

D) naspamäť, pomaly, nedávno, navždy  

 9. Dvojice slov spánok – bdenie, aktivita – pasivita sú: 

 A) antonymá  

 B) homonymá  

 C) synonymá 

 D) archaizmy 
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10. Ktoré tvrdenie o slove  USA  je pravdivé? 

    A) skratka 

  B) zložené slovo   

    C) iniciálová skratka     

   D) odvodené slovo 

 

Ukážka č.2 

Prvým divom sveta sú pyramídy a ako jediné zo siedmich divov ešte stoja. 

Nachádzajú sa na skalnatej planine oddeľujúcej údolie Nílu od púšte a sú zoradené v dĺžke 

temer sto kilometrov od Káhiry až po Illáhún.  

Pyramídy vystavané z obrovských kamenných blokov patria medzi najväčšie stavby 

vytvorené ľudskou rukou. Dnes ich je v Egypte evidovaných medzi 80 až 111. Niektoré z 

nich nie sú väčšie než kopa kamenia a sú v pomerne zlom stave, iné dosahujú takých 

monumentálnych rozmerov, že ich vidieť z vesmíru. Slúžili ako hrobky panovníkov.  

Najväčšie pyramídy boli postavené v Gíze: Chufuova, Rachefova a Menkaureho. 

Najznámejšia z nich, známa aj ako Veľká pyramída v Gíze, je Chufuova pyramída, ktorá bola 

postavená približne v rokoch 2580–2560 pred n. l.. Dosahuje výšky 137 m, čo ju do roku 

1311, kedy bola postavená katedrála v anglickom Lincolne, robilo najvyššou stavbou na 

svete. Ďalšie z pyramídových oblastí sa nachádzajú v Sakkáre, Abúsíre, Dahšúre, el-Lište, 

Médúme a el-Láhúne. 

 

11. Čo vyplýva z textu? 

A) Medzi divy sveta patrili pyramídy a ešte ďalších sedem divov. 

B)  Dnes je v Egypte evidovaných 80 až 101 pyramíd. 

C) Najväčšia pyramída meria 1317 m. 

D) Niektoré pyramídy je možné vidieť z vesmíru. 

12. Zámená ich a nich v druhom odseku sú: 

A) ich- osobné privlastňovacie, nich- osobné základné 

B) ich- osobné základné, nich- osobné základné 

C) ich- osobné základné, nich- osobné privlastňovacie 

D) ich- osobné privlastňovacie, nich- osobné privlastňovacie 

13. Vypíš prisudzovací sklad z nasledujúcej vety: 

 Najväčšie pyramídy boli postavené v Gíze.    
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14. Počas v_chr_ce sa oz_val p_skot s_sľov. V ktorej možnosti je správne uvedené 

poradie chýbajúcich písmen z uvedenej vety?  

A)  ý, i, ý, y, i       

B) í, i, ý, i, y                             

C) í, y, í, y, y                                   

D) ý, i, í, y, i            

15. Z ukážky 2 nevyplýva: 

A) Pyramídy sú vystavané z obrovských kamenných blokov. 

B)  Pyramídy slúžili ako hrobky panovníkov. 

C) Najväčšie pyramídy boli postavené v Gíze. 

D) Chufuova pyramída bola postavená približne v rokoch 2580–2560 n. l. 

16. V ktorej možnosti sú len neohybné slovné druhy? 

A) nevedomky, na, nepohoda                      

B) zver, nami, ak 

C) vtedy, príjemne, nám            

D) pri, aby, dobre  

17. Ktoré zo slov vo vete je časticou? 

Chufuova pyramída bola postavená približne v rokoch 2580–2560 p. n. l. 

A) bola postavená       

B) v rokoch       

C) približne      

D) p. n. l. 

18.  Urči rod, číslo, pád a vzor podčiarknutého slova. 

....pri testovaní  kakaového prášku... 

19. Nesprávne vysvetlený frazeologizmus je v možnosti: 

A) už je ruka v rukáve – už je všetko dohodnuté           

B) ponaprávať niekomu rebrá – zbiť ho 

C) spustiť gajdy – začať hrať na gajdách                          

D) dostať z koláča dieru – nedostať nič 
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20. Čo znamená skratkové slovo TANAP? 

A) Tatranský  nádherný park                                       

B) Tatranský národný park 

C) Tatranská  národná pamiatka                                

A) Tatranský národný priesmyk 
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