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úroveň B1 
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MODELOVÝ VARIANT 
 

 

PÍSOMNÁ ČASŤ 

Trvanie: 120 minút 

Meno: 

Krajina: 

Dátum: 

Hodnotenie 

Úloha Počet možných bodov Počet získaných bodov 

I.  10  

II.A 10  

II.B 5  

III. 10  

IV. 5  

V. 10  

VI.A 10  

VI.B 5  

VI.C 5  

VII. 10  

VIII. 20  

Spolu 100  

Hodnotenie: 

 
 
 
  



 

 

I. Čítajte pozorne a vyberte správnu možnosť. 

 
Bratislava – Viedeň – Bratislava 

Pravidelné plavby rýchloloďou 

Plavba rýchloloďou z centra Bratislavy do Viedne trvá 1 hodinu 45 minút. 
Obľúbený jednodňový výlet ponúka okrem možnosti spoznávania okolia Dunaja príležitosť 
stráviť celý deň v centre hlavného mesta Rakúska. 

Check-in 15 minút pred odchodom lode. 
Bratislava Viedeň Bratislava 2013 
 

Dátum Dni v týždni 

26. 4. – 28. 4. PI, SO, NE 

1. 5. – 30. 6. ST, ŠT, PI, SO, NE 

1. 7. – 1. 9. Denne 

6. 9. – 29. 9. PI, SO, NE 

Linka 1 26. 4. - 1. 9. 6. 9. - 29. 9. 

Bratislava odchod 9.00 9.00 

Viedeň príchod 10.45 10.45 

Viedeň odchod 17.30 16.30 

Bratislava príchod 19.00 18.00 

Trvanie plavby 

Bratislava – Viedeň 105 min. 

Viedeň – Bratislava 95 min.  

Cena lístku: spiatočný € 29,00  jednosmerný € 18,00 
Preprava bicyklov: spiatočný € 6,00  jednosmerný € 4,00 

Zľavy 

Deti (od 6 do 15 rokov): 50% 
Dieťa do 6 rokov v sprievode rodiča cestuje zadarmo bez nároku na miesto. 
Študenti EURO<26, ISIC: 10%, osoby od 16 rokov (vrátane) 
Seniori (nad 60 rokov): 10% 

Miesto odchodu 

• Bratislava - SPaP-LOD – Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2 (3 minúty od centra mesta) 

• Viedeň - Schiffstation Reichsbrücke, Handelskai 265, nástupište č. 6 – priamo pred budovou 

osobného prístavu (5 minút od zastávky metra U1 Vorgartenstraße) 

Na lodi je bufet s občerstvením. 



 

 

0. Loď premáva každý deň z Bratislavy do Viedne a naspäť.   ÁNO/NIE 

1. Cestujúci sa registrujú štvrť hodiny pred odchodom.    ÁNO/NIE 

2. Loď premáva od apríla do septembra každý deň.    ÁNO/NIE 

3. Plavba do Viedne je dlhšia ako spiatočná plavba.    ÁNO/NIE 

4. Deti do 6 rokov môžu dostať polovičnú zľavu z ceny lístka.  ÁNO/NIE 

5. Osobný prístav v Bratislave sa nachádza neďaleko centra.   ÁNO/NIE 

6. Za prepravu bicykla zaplatíte spolu 10 €.      ÁNO/NIE 

7. V októbri loď nepremáva.        ÁNO/NIE 

8. Študenti starší ako 26 rokov musia zaplatiť celú sumu lístka.   ÁNO/NIE 

9. Pasažieri musia byť celý deň v centre Viedne.    ÁNO/NIE 

10. Na palube si môžete kúpiť jedlo a nápoje.     ÁNO/NIE 

 

 

II. Čítajte informácie a pracujte s textom.  

Zumba je moderný fitness šport s približne pätnásťročnou tradíciou. Kombinuje hudbu a 

tanec za účelom zábavy a športu. V zumbe sa využívajú najmä komponenty tradičných 

latinsko-amerických tancov ako čača, samba, salsa, merengue, reggaeton a ďalších. 

Striedaním rýchlych a pomalých rytmov sa dosiahne efektívne spaľovanie tukov a 

formovanie postavy. To všetko sa deje zábavnou formou. Zumbu môže cvičiť široké 

spektrum ľudí, ktorí majú rôzne pohybové schopnosti. 

 

Cieľom tancovania zumby je hlavne zábava, zlepšenie zdravotného stavu, chudnutie, 

vytvarovanie postavy, odreagovanie a oddych od každodenného stresu. Navyše máte 

unikátnu možnosť spoznať množstvo nových ľudí, ktorí sa tešia zo života a z pohybu. 

 

Zumba je rozšírená po celom svete, tancuje sa vo viac ako sto krajinách. Podľa oficiálnych 

zdrojov zumbu momentálne tancuje viac ako sedem miliónov ľudí a toto číslo sa dynamicky 

zvyšuje. Aj vy sa môžete pridať. Zumbu môžu tancovať všetci, nepotrebujete mať tanečné 

skúsenosti, perfektnú kondíciu, ani poznať konkrétne kroky. Pohyby sa vám časom do tela 

dostanú samy. 
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II.A Nájdite v texte synonymá k týmto výrazom. 
 
0. časť – .....komponent.....  

1. novodobý – ............................. 

2. spájať – ........................... 

3. účinné – ............................ 

4. škála – ........................... 

5. dispozícia – ............................. 

6. relax – ........................... 

7. jedinečná – ............................ 

8. radovať sa – .......................... 

9. aktuálne – ........................... 

10. skvelá – .......................... 

 
 
 
 
II.B Označte nepravdivé tvrdenia. 
 
0. Zumba ....................................................... . 
a) existuje asi 15 rokov   b) má oveľa viac ako 15 rokov  
c) má 15-ročnú históriu   d) je moderná 
 
1. Zumba je ....................................................... . 
a) pre každého    b) spojenie hudby a tanca 
c) zábava     d) náročný tanec  
 
2. Pri zumbe ....................................................... . 
a) sa strieda pomalé a rýchle tempo   b) spoznáte nových ľudí 
c) nešportujete, ale tancujete  d) môžete schudnúť 
 
3. Tanečníci zumby sú ....................................................... . 
a) perfektne kondične pripravení  b) z Južnej Ameriky 
c) na celom svete    d) pozitívni ľudia 
 
4. Zumba využíva prvky tancov ....................................................... . 
a)  z Južnej Ameriky     b) z celého sveta 
c) pri ktorých je zábava   d) salsa, rumba a podobne 
 
5. Ľudia tancujú zumbu, lebo ....................................................... . 
a) nechcú byť tuční    b) sa chcú zabaviť 
c) potrebujú relax     d) nemajú kamarátov  
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III. Doplňte výrazy v zátvorke v správnom tvare. Ak je to potrebné, použite prepozíciu. 

Hokejové víťazstvá zapĺňali námestia 

V ruke slovenská ……..vlajka0……(vlajka), na tvári trikolóra, v očiach očakávanie. Úspechy 
slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta zapĺňali bary, ……………………..1(reštaurácia), 
ale aj námestia. Prvú …………………..2 (medaila) získal tím trénera Jána Filca ……………………3(rok) 
2000 v Petrohrade a mala strieborný lesk. O dva roky neskôr sa hokejisti vracali 
……………………4 (Švédsko), kde získali ……………………..5 (titul) majstrov sveta. Na Námestí SNP 
……………………..6 (Bratislava) ich oslavovali desaťtisíce fanúšikov. Ďalšie dve medaily získalo 
Slovensko v hlavnom ………………………7 (mesto) Fínska – Helsinkách: v roku 2003 bronz a v 
roku 2012 striebro. Blízko veľkému ……………………..8 (úspech) bolo aj ……………………….9 
(olympiáda) 2010 vo Vancouvri, kde obsadilo štvrté miesto. Všetky štyri cenné kovy zo 
svetového šampionátu má v zbierke jediný ……………………10 (hráč) – Miroslav Šatan. 
 
 
IV. Doplňte správne titulky. Jeden titulok nebudete potrebovať. 

1. Prijatie eura 

2. Fenomén mobilov 

3. Prvý Slovák v kozme  

4. Hospodárska kríza 

5. Automobilky zmenili ekonomiku 

6. Pozoruhodný a mnohotvárny návrat do minulosti 

7. Olympijské úspechy 

a) …………………………………………………………………. 
Ivan Bella, rodák z obce Dolná Lehota pri Brezne, sa stal v roku 1999 prvým Slovákom vo 
vesmíre. Bella bol pôvodne pilotom MiG-21 a Su-22, no 23. marca 1998 odišiel do 
podmoskovského Hviezdneho Mestečka, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V auguste 
1998 ho vybrali za člena rusko-francúzsko-slovenského tímu 27. expedície na už neexistujúcu 
ruskú vesmírnu stanicu Mir. Trojica astronautov odštartovala 20. februára 1999. V roku 2001 
na Bellovu počesť pomenovali planétku (22901) Ivanbella.  
 
b) …………………………………………………………………. 
Mobilná komunikácia sa síce na Slovensku prvýkrát objavila už v roku 1991, masové 
rozšírenie mobilov však nastalo až na začiatku roka 1997 s príchodom digitálneho systému 
GSM. Odvtedy na Slovensku pôsobili dvaja operátori – EuroTel a Globtel (v súčasnosti 
Telekom resp. Orange). Škandálom bolo, keď v roku 1999 bývalý minister dopravy Gabriel 
Palacka zrušil súťaž na tretieho mobilného operátora. Ten pribudol až v úvode roka 2007 
(O2).  
 
c) ………………………………………………………………….. 
Slovensko zvládlo prechod z plánovaného na trhové hospodárstvo hlavne vďaka výrobe 
automobilov. Automobilové koncerny získali lacnú kvalifikovanú pracovnú silu, daňové 
prázdniny či investičné stimuly a postupom času aj širokú sieť dodávateľov. Dnes výroba 
automobilov zamestnáva približne 70-tisíc Slovákov. Nemecká automobilka Volkswagen 
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spustila svoj závod v hlavnom meste Slovenska v roku 1991. O dvanásť rokov neskôr začal na 
Slovensku vyrábať svoje autá francúzsky automobilový koncern PSA Peugeot Citroën. 
Ako posledný prišiel kórejský automobilový koncern KIA, ktorý svoju automobilku v Žiline 
začal stavať v apríli roku 2004.  
 
d) ………………………………………………………………… 
Atlanta, Sydney, Atény, Peking, Vancouver, Soči. Všade tam znela počas olympijských hier 
hymna Nad Tatrou sa blýska. Slovenskí športovci získali v ére samostatnosti na olympiáde 
spolu tridsaťtri medailí, z toho deväť zlatých. Prvým olympijským šampiónom sa stal kanoista 
na divokej vode Michal Martikán v roku 1996. Ďalšie zlato pre Slovensko získali v rovnakom 
športe bratia Peter a Pavol Hochschornerovci dokonca trikrát za sebou a Elena Kaliská 
dvakrát. Na prvú medailu zo zimnej olympiády čakalo Slovensko až do roku 2006, v Turíne ju 
získal snoubordista Radoslav Židek (striebro). Najcennejší kov vybojovala v roku 2010 
rodáčka z ruskej Ťumene so slovenským pasom biatlonistka Anastasia Kuzminová a o štyri 
roky neskôr svoj úspech zopakovala. 
 
e) …………………………………………………………………. 
Od začiatku roku 2009 mali ľudia v peňaženke dve meny. Slovenské koruny a eurá. Ešte do 
konca januára bolo možné používať aj koruny, no výdavok bol len v eurách. Slovensko sa 
prijatím eura stalo v poradí 15. krajinou Európy, ktorá sa rozhodla vstúpiť do Európskej 
menovej únie. Po Slovensku euro prijalo už len Estónsko a vzhľadom na súčasnú krízu sa do 
euroklubu žiadna ďalšia krajina neponáhľa.  

 

V. Vyberte správne verbum. 
 
Už od rána som tušil, že tento deň nebude jednoduchý. Môj budík …............. 

(zazvonil/vyzvonil) o hodinu neskôr, a preto som …............. (zaspal/prespal). Rýchlo som sa 

umyl a …............. (obliekol/vyzliekol). Keď som v kuchyni …............. (vypil/pil) čaj, bol som 

nešikovný a zašpinil som si košeľu. Musel som sa …............. (prezliecť/vyzliecť) a potom som 

konečne …............. (prišiel/vyšiel) z domu. …............. (Vysadol/Nasadol) som do auta. Chcel 

som naštartovať, ale nešlo to. Čo sa stalo? Včera som zabudol …............. (vypnúť/zapnúť) 

svetlá a počas noci sa …............. (nabila/vybila) batéria. „Môže to byť ešte horšie?“ vravel 

som si. Ukázalo sa, že áno. Stál som na zastávke a čakal som na autobus, no žiadny nešiel. 

Čakal som tridsať minút. Keď konečne …............. (vyšiel/prišiel), bol taký plný, že doň nebolo 

možné …............. (prestúpiť/nastúpiť). Nemohol som tomu uveriť. Už som meškal do práce 

dve hodiny! Nakoniec som to vzdal. Pochopil som, že sa v ten deň do práce nedostanem. 

Zatelefonoval som šéfovi a oznámil som mu, že si beriem dovolenku. 
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VI.A Vyberte vhodné slovo a doplňte ho do textu v správnom tvare. 
 
súbor                 istota          používateľ     počítač          disk        omyl            

otázka          percento                 program        prax        pevný 
 

 

Počítačové súbory a ich bezpečnosť 
                                          

Sú moje .......súbory0......na  .....................1 v bezpečí? Táto  ........................2 je veľmi 

dôležitá, najmä ak máte v .......................3 dôležité dáta. Ale v ..........................4 sa väčšina 

používateľov nad ňou zamyslí, až keď je neskoro a stane sa nejaká „nehoda“. Dnešné  

.......................5  disky sú už veľmi spoľahlivé, samozrejme, ........................6 nie je 

stopercentná. Taktiež napríklad „zamrznutie“ alebo „padnutie“ ........................7 v niektorých 

momentoch vás môžu pripraviť o pár súborov.   

 Chyby hardvéru alebo softvéru však tvoria iba  malé  ........................8 bežnej „straty 

dát“. Oveľa častejšie je chyba na strane ........................9, ktorý chybne  vymaže alebo prepíše 

dôležité dáta či chybne použije niektorú funkciu. Pre dáta sú teda najnebezpečnejšie najmä 

naše vlastné  ........................10.  Preto si každý krok, každé vymazávanie, dobre rozmyslite. 

 

 
 
VI.B Rozhodnite, či sú dané konštatovania pravdivé alebo nepravdivé. 
 
0. V počítači nikdy nemáme dôležité dáta. 
A Pravdivé  B Nepravdivé   ....B.... 
 
1. Pevné disky dnes nie sú veľmi spoľahlivé.  
A Pravdivé  B Nepravdivé   .......... 
 
2. Spoľahlivosť pevných diskov je stopercentná. 
A Pravdivé  B Nepravdivé   .......... 
 
3. Niektoré súbory  sa stratia pri padnutí programu. 
A Pravdivé  B Nepravdivé   .......... 
 
4. Dáta nie je potrebné chrániť. 
A Pravdivé  B Nepravdivé   .......... 
 
5. Často vznikajú chyby pri použití nesprávnej funkcie. 
A Pravdivé  B Nepravdivé   .......... 
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VI.C  Vyberte správny tvar a doplňte ho do vety. 

1. Súbor sa často objaví na svojom pôvodnom .................................. . 

a) miesta  b) mieste   c) miesto  d) meste 

2. Nevýhodou ................................. je relatívne nízka rýchlosť vyhľadávania. 

a) softvéru  b) softvéra  c) softvér  d) softvéry 

3. Posun oproti .............................. je vývoji výrazný. 

a) minulého roka  b) minulý rok  c) minulému roku d) minulého roka 

4. Čo vám robí ............................. s počítačom  problémy? 

a) za prácou  b) pri práce  c) po práci  d) pri práci 

5. Štandardné súbory sa niekedy z ............................ neodstránia, iba presunú.  

a) diska  b) disku  c) disk   d) disky 

 

 

VII. Doplňte do viet posesívne pronominá a posesívne adjektíva v správnej forme. 

 

 Na fotografii sú (ja) ....moji0....najlepší priatelia. (Mirko) ....Mirkova0.... sestra je celkom 

vpravo.  

(Ja) ...................1 najlepší kamarát Mirko má narodeniny. Včera sme všetci boli v (Mirko) 

......................2 byte. Aj Adam sa rozhodol, že príde na (kamarát) ......................3 oslavu. 

Priniesol pekný darček. (On) .......................4 darček vyčaroval na (Mirko) ........................5 

tvári veľký úsmev. (Zuzka) ......................6 výborná torta všetkým chutila. (Ja) ......................7 

kytica je vo váze na stole, ale nevidíme ju na (Stano) ......................8 fotografii. Nálada bola 

vynikajúca a už sa tešíme na (Petra) .........................9 narodeniny. Samozrejme, že aj tam 

prídu všetci (ona) .......................10 najlepší kamaráti.  

 
 

 
VIII. Napíšte príspevok do diskusie na tému Médiá v súčasnosti v rozsahu cca 100 slov. 
Zamerajte sa na ich pozitívne a negatívne stránky a pokúste sa odhadnúť ich vývoj do 
budúcnosti. 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………...........................................................

..................................................................................................................................................... 

Výrazové prostriedky:                    /5 
Gramatická správnosť:                   /5 
Výstavba textu:                               /5 
Ortografia a interpunkcia:            /5 
------------------------------------------- 
 Počet bodov spolu:                       /20 
 


