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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. 

Neopravujte údaje v tabuľkách.  

Konzorcium nepreberá záruku za dodatočné informácie od skúšajúceho. 
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Počúvanie s porozumením 

1. časť 
Úloha: 
Vypočuli ste si informácie o slovenskej kuchyni. Označte správne odpovede na uvedené otázky. Pred 

vypočutím nahrávky máte jednu minútu na prečítanie otázok. Odpovedajte iba na otázky. 

Informácie, ktoré nepatria k odpovedi na otázku, budú považované za chybnú odpoveď!  

 

 
 
Príklad: 
 
0. Ktoré kuchyne ovplyvňovali slovenskú kuchyňu najviac? 

a) maďarská, poľská, česká, rakúska 
b) maďarská, poľská, ruská, srbská 
c) nemecká, rakúska, francúzska 

 
1. Ktoré potraviny tvoria základ slovenskej kuchyne? 

a) kukurica, kuracie mäso, fazuľa 
b) zemiaky, bravčové mäso, kapusta 
c) med, syr, šunka 

 
2. Slovenskú kuchyňu zaraďujeme k    

a) ťažším 
b) ľahším 
c) nedá sa jednoznačne povedať 
 

3. Čím získala slovenská kuchyňa európsky charakter? 
a) nižšou konzumáciou mäsa 
b) vyššou konzumáciou mäsa 
c) vegetariánstvom 
 

4. Čím začína slovenské menu?  
a) dezertom 
b) kávou 
c) polievkou 
 

5. Ktoré polievky sú na Slovensku najobľúbenejšie?   
a) kapustová, zemiaková, fazuľová, hríbová 
b) syrová, paradajková, karfiolová, brokolicová 
c) cibuľová, cesnaková, špenátová, hríbová 
 

6. Ktoré medzinárodné jedlá sa stali súčasťou slovenskej kuchyne?  
a) guľáš, vyprážaný rezeň 
b) suši, kaviár 
c) kapustová polievka, hríbová polievka 
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PROSÍM OBRÁŤTE! 

 

 
 
 
 
7. Ktorá potravina sa najviac používa v slovenskej národne kuchyni? 

a) bryndza 
b) zemiaky 
c) fazuľa 
 

8. Ktoré jedlo je slovenským národným jedlom? 
a) vyprážaný rezeň 
b) bryndzové halušky 
c) zemiakové placky 

 
9. Čo sa na Slovensku podáva k jedlu na pitie? 

a) víno 
b) pivo 
c) nič 
 

10. Čo sú koliby a salaše?  
a)  horské hotely a penzióny 
b)  národné jedlo 
c)  zariadenie v štýle ľudových tradícií 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

za chybnú odpoveď! 
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Počúvanie s porozumením 

2. časť 
 

 
Úloha: 
 
Vypočujete si rozhovor Niny a Ivana. Označte správne odpovede na uvedené otázky. Pred vypočutím 

nahrávky máte jednu minútu na prečítanie otázok. Odpovedajte iba na otázky. Informácie, ktoré 

nepatria k odpovedi na otázku, budú považované za chybnú odpoveď. 
 

Stručne odpovedzte na nasledujúce otázky: 
 

 
0 Kde sa stretli Nina s Ivanom? 

 
V kaviarni 

1 Kedy Nina cestuje na svoju druhú 
dovolenku? 

 

2 Kde bola Nina na prvej dovolenke?   
 

 

3 Aké mala Nina počasie počas prvej 
dovolenky?  

 

 

4 Prečo chodí Ivan rád v zime do hôr?  

5 Čo láka Ivana do Tuniska alebo Egypta?  

6 Prečo Nina chodí radšej do Chorvátska, 
Španielska či Grécka?  

 

 

7 Kam cestuje Nina v septembri?  

8 Opaľuje sa Nina rada?  

9 Ako dlho vydrží ležať na pláži Ivan?  
 

 

10 Čo Ivan rád fotografuje?  

 


