
Centre Number 
Číslo centra 

 
 
 

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE 
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN 

MODERN LANGUAGES 
 

 

For Examiners' Use 

Only 

Nevypĺňať! 

Candidate No. 

Číslo uchádzača 
 
 

 
Subject Code / Kód testu 

SK-B1 
 

 
Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre 

 

  
VZOR 

 
Signatures 

Podpisy 
 

………………………….. 
Surname and Initials 

Priezvisko a meno 
(VEĽKÝMI PALČKOVÝMI 

PÍSMENAMI) 

 
Slovenčina 

Čítanie s porozumením 

 

Signature / Podpis 
 

 
Stupeň (B1) 

  

 
…………………………... 

   

Date / Dátum  

 
35 minút   

 
……./………../201 

25 bodov   

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 

Doplňte údaje do tabuľky na tejto strane (vľavo hore). 

Všetky odpovede píšte do tohto testového hárku. 

Pokúste sa vypracovať všetky úlohy. 

Píšte čitateľne, používajte pero s modrou alebo čiernou náplňou. 

Pri písaní dbajte na pravopis. 

Používať slovník nie je dovolené. 

 

 
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV 
 

Tento test má dve časti. Body za každú časť nájdete v zátvorkách za jednotlivými úlohami. Na 

riešenie úloh máte 35 minút. 

Konzorcium nepreberá záruku za dodatočné informácie od skúšajúceho. 

 
© All rights reserved 

 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 



2 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING)-B1 

 
Čítanie s porozumením 

1. časť  

 
 
Úloha: 
Prečítajte si, aké filmy a programy vysiela obľúbená slovenská televízia v piatok večer. Určte, ktorý 

film, prípadne ktorý program si jednotlivé osoby vybrali na skrátenie piatkového večera. Postupujte 

podľa príkladu. Neopravujte údaje vpísané do štvorčekov. Každá oprava bude považovaná za 

chybnú odpoveď!  

 
 
 

0. Lepšie bývanie – relácia o bytoch na predaj a voľných pozemkoch určených na 

stavbu rodinného domu. 

1. Pipi Dlhá Pančucha – rozprávkový príbeh Astrid Lindgrenovej hovorí o vtipných 

zážitkoch hlavnej postavy Pipi Dlhej Pančuchy. 

2. Prci, prci, prcičky – komédia z tínedžerského prostredia s úsmevnými a neraz aj 

trápnymi situáciami. 

3. Egypt – Sinajský polostrov a Alexandria: cestopisný film s podmorskými zábermi 

z Červeného mora. 

4. Elite Model Look – relácia ponúka mladým dievčatám šancu preraziť v modelingu. 

5. Klinika Grace IV – navždy mladý seriál z nemocničného prostredia. 

6. Anjeli strážni – rozhovor s významnými ľuďmi o tom, kedy im anjel strážny 

zachránil život. 

7. Oasis Live – záznam z koncertu v Londýne, ktorý bol spojený s ohnivou show. 

8. Autosalón – prestížny magazín o automobilových novinkách zo Ženevského 

autosalónu. 

9. Na streche – program zameraný na odhaľovanie pútavých príbehov zo života 

celebrít. 

10. Davis Cup – v úvodnej dvojhre barážového stretnutia o účasť vo svetovej skupine 

Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Srbskom v Bratislave nastúpia v 

piatok Dominik Hrbatý a Novak Djokovič.                                
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PROSÍM OBRÁŤTE! 

 
A. Manželia Šoltýsovci by chceli osláviť výročie svojho manželstva po tridsiatich rokoch niekde pri 

mori.  

B. Dvadsaťdvaročná stewardka Monika sa chce stať modelkou. Zvažuje, či sa prihlási na casting do 

modelingovej agentúry. 

C. Desaťročná žiačka základnej školy Simonka má rada rozprávky, ktoré pozná z kníh pre deti a 

mládež. 

D. Šestnásťročná študentka sa zaujíma o život známych hercov a spevákov. Rada spoznáva 

zákulisie ich súkromného života. 

E. Manažér banky pravidelne sleduje relácie, v ktorých ponúkajú byty na predaj a dlhodobý 

prenájom. Má záujem kúpiť si byt do svojho vlastníctva. 

F. Milan má 17 rokov a v piatok večer chce oddychovať pri komédii zo života mladých ľudí. 

G. Viktor miluje svet áut. Rád by si kúpil auto, ktoré bude rýchle, bezpečné a pohodlné. 

H. Dvadsaťpäťročný Tomáš, študent medicíny, si oddýchne pri seriáloch z prostredia nemocnice. 

I. Martina je aktívna tenistka. Tenisu sa venuje od svojich šiestich rokov. Nenechá si ujsť žiadnu 

významnú súťaž. 

J. Adela pravidelne sleduje záznamy z koncertov populárnych hudobných skupín. Má rada najmä 

britskú populárnu hudbu. 

K. Dôchodkyňa Veronika si rada vypočuje príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na prahu života a smrti. 

V dôležitých životných situáciách ich zachránil anjel strážny. 

 
Doplňte údaje do tabuľky. Neopravujte údaje vpísané do tabuľky. Každá oprava bude 

považovaná za chybnú odpoveď! 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Čítanie s porozumením 
2. časť 

Úloha 

V časopise Zdravý život ste objavili zaujímavý článok o bylinkách. Pozorne si ho prečítajte a 

stručne odpovedzte na otázky uvedené za textom. Informácie, ktoré nepatria k odpovedi na otázku, 

budú považované za chybnú odpoveď!  

 

 

 
Život s bylinkami  

 
Bylinky sa už dlhé roky používajú na ochucovanie jedál, liečenie rôznych zdravotných ťažkostí 

a liečenie chorôb. Okrem toho sa v našej mysli odpradávna spájajú s mýtmi a legendami. V minulosti 
sa ľudia liečili iba bylinkami a dnes sa k tejto múdrosti opäť vraciame.  

Bylinka je vo všeobecnosti rastlina, na ktorej oceňujeme jej chuť, vôňu či liečivé vlastnosti. Jej 
jednotlivé časti sa môžu používať viacerými spôsobmi. Bylinky rastú na zaujímavých miestach 
v prírode, pri cestách, ale aj v horách. Mnohé si tiež môžeme vypestovať sami v záhradke alebo i v 
kvetináči doma na parapete. Kuchár, ktorý vie, ako zmiešať korenie a byliny, môže premieňať 
každodenné jedlá na nekonečne rozmanité pokrmy, každý so svojou charakteristickou chuťou. Aj 
prosté zemiaky získajú prekvapivé chute a vône vďaka bylinkám, s ktorými sú pripravené.  

Bylinky obsahujú veľa dôležitých látok, ktoré ovplyvňujú náš organizmus a mali by sme ich 
užívať ako prevenciu. Nezabúdajme však na to, že bylinka nie je všeliek! Najlepšia bylinka je tá, ktorá 
rastie na lúkach, v lesoch a sami si ju pozbierame a usušíme. Nikdy ich nesušíme na priamom slnku, 
ale v tieni a na vzduchu. Pri prudkom sušení strácajú arómu, farbu a liečivé účinky.  

Čerstvé bylinky, ktoré majú väčšiu liečivú moc ako sušené, možno nájsť v prírode od februára 
do novembra. Bylinky by sa mali zbierať za slnečného dňa, pretože ich liečivá moc je spravidla 
najväčšia. Treba zájsť na také miesta, kde nechodí veľa ľudí a kde sa nepráši, inak by sa ľahko mohlo 
stať, že vám bylinky prinesú viac škody ako úžitku. Na zahodenie nie je ani príručný atlas rastlín, 
ktorý nám pomôže vyhnúť sa zámene liečivej rastliny s burinou alebo jedovatou rastlinou.  

 Treba dbať aj na to, aby sa bylinky naukladali do prúteného košíka. Skladujeme ich 
v papierových škatuliach. Nedávajú sa do vody, pretože by zvädli. Nikdy nezabudnime na to, že 
bylinky sú dar prírody, preto  si ich musíme vážiť.  
 
 
Stručne odpovedzte na nasledujúce otázky: 
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PROSÍM OBRÁŤTE! 

 

 
 
 
Príklad 
0 Na čo sa už dlhé roky používajú bylinky  v kuchyni? 

 

Na ochucovanie jedál. 
 

1 K akej múdrosti z minulosti sa dnes vraciame? 
 
 

2 Kde si môžeme sami vypestovať bylinky? 
 
 

3 Čo môžu dodať bylinky obyčajným jedlám? 
 
 

4 Prečo by sme mali bylinky používať v rámci prevencie? 
 
 

5 Čo sa stane, ak bylinky sušíme na silnom slnku? 
 
 

6 V ktorom období sa oplatí hľadať čerstvé bylinky? 
 
 

7 Aké miesta sú vhodné na zber byliniek? 
 
 

8 Čo nám môže pomôcť pri presnom určovaní druhu bylinky? 
 
 

9 Kam ukladáme bylinky pri zbieraní? 
 
 

10 Prečo sa nazbierané bylinky neodporúča vkladať do vázy s vodou? 
 
 

 


