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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.  

Neopravujte údaje v tabuľkách.  

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

Úloha 

Vypočujete si telefonický rozhovor Barbory a Jakuba o nakupovaní darčekov. Označte odpovede na 

uvedené otázky. Pred vypočutím nahrávky máte jednu minútu na prečítanie otázok. Neopravujte 

údaje vpísané do štvorčekov. Každá oprava bude považovaná za chybnú odpoveď! 

 
Príklad: 
 
0. Čo robil Jakub, keď mu zavolala Barbora? 
 a) korčuľoval sa 
 b) lyžoval sa 
 c) nakupoval darčeky 
 
 
1. Koľko dní pred Vianocami sa Barbora rozhodla nakupovať darčeky? 

a) deväť 
b) desať 
c) jedenásť 

 
2. Má už Jakub nakúpené darčeky?  

a) áno, všetky 
b) zopár darčekov 
c) nemá nakúpené darčeky 

 
3. Prečo radí Jakub Barbore nekupovať darčeky cez internet? 

a) darčeky sa môžu poškodiť 
b) je lepšie vidieť darčeky v obchode 
c) darčeky by nestihla pošta doručiť 

 
4. Čo je podľa Jakuba nevýhodou predvianočného nakupovania v obchodoch? 

a) malý výber tovaru 
b) veľa ľudí v obchodoch 
c) zatvorené obchody 

 
5. Prečo sa Barbora rozhodla kúpiť svojej mame parfém?  

a) mame sa páčila vzorka parfému v časopise 
b) parfém odporučila mame jej kamarátka 
c) mamu zaujal parfém v televíznej reklame 

 
6. Kde chce Barbora kúpiť parfém svojej mame? 

a) v obchode na námestí 
b) v obchodnom centre 
c) cez internet 

 
7. Čo chce kúpiť Barbora svojmu otcovi? 

a) knihu 
b) kravatu 
c) oblek 
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PROSÍM OBRÁŤTE! 

 
 
8. Akú knihu plánuje kúpiť Barbora svojmu bratovi? 

a) o vesmíre 
b) o futbale 
c) o hokeji 

 
9. Kam chce pozvať Barbora Jakuba po nákupe darčekov? 

a) do reštaurácie na obed 
b) do parku na varené víno 
c) do kaviarne na kávu 

 
10. Kde si dohodli Barbora s Jakubom miesto stretnutia? 

a) na námestí pri fontáne 
b) v parku pri fontáne 
c) na rohu Hlavnej ulice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplňte údaje do tabuľky. Neopravujte údajegvb vpísané do tabuľky. 
Každá oprava bude považovaná za chybnú odpoveď! 
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Počúvanie s porozumením 
2. časť 

 
Úloha 
 
Vypočujete si rozhlasovú nahrávku o hubách na Slovensku. Napíšte 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: 

 
 

Príklad: 

0 Prečo je Slovensko rajom pre huby a hubárov? 
Na Slovensku majú huby veľmi dobré klimatické, pôdne i výživové podmienky. 
 

 

1 Prečo rastie na americkom kontinente viac húb ako v Európe? 
 
 

2 Koľko druhov húb rastie na Slovensku? 
 
 

3 Koľko jedlých húb rastie na Slovensku? 
 
 

4 Koľko húb rastúcih na Slovensku je prudko jedovatých? 
 
 

5 Čo najviac ničí huby okrem nezodpovedných hubárov? 
 
 

6 Ako pomáhajú huby stromom v lese?  
 
 

7 Ktorý čas je ideálny na zber húb? 
 
 

8 Aké prostredie potrebujú huby na svoj rast? 
 
 

9 Koľko dní rastú huby?  
 
 

10 Koľko centimetrov narastie huba za jeden deň? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


