Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

TESTOVANIE JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ
zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

úroveň B2
(stredne pokročilý)

MODELOVÝ VARIANT

PÍSOMNÁ ČASŤ
Trvanie: 120 minút
Meno:
Krajina:
Dátum:
Hodnotenie
Úloha

Počet možných bodov

I.A

10

I.B

5

II.

5

III.

13

IV.B

10

V.A

15

V.B

5

V.C

5

VI.

7

VII.

5

VIII.A

5

VIII.B

15

Spolu

100

Hodnotenie:

Počet získaných bodov

I.A Vyberte vhodné slovo a doplňte ho do textu.
Môj tréner
Život ho priviedol až k jeho …………………………1 cieľu, ktorý si splnil. Vždy sa snaží o to, aby ho
mali ľudia radi. On nie je ten …………………………2 človeka, ktorý za vami príde a bude sa
vnucovať len pre peniaze. Naozaj chce pre druhých dobre. Ľuďom …………………………3
všemožné cviky a tipy k lepšej a rýchlejšej ceste k vysnívanej postave. …………………………4 vie,
aké druhy vitamínov a bielkovín telo človeka potrebuje. Je naozaj nadšený svojou prácou,
pretože je schopný cvičiť od rána do večera. Práve toto na ňom obdivujem. Keď začne cvičiť,
nič ho …………………………5. Nie je však ten typ, ktorý sa zameria iba na jednu záľubu a drží sa
jej. Okrem športu veľmi miluje zvieratá. Doma ich dokonca niekoľko …………………………6. Jeho
stravovacie návyky by sa bežnému človeku mohli zdať dosť zvláštne. Je totiž vegetarián. Ale
nie …………………………7 vegetarián. Všetko, čo konzumuje, je v surovom stave. Nepije mlieko,
neje syry, vajcia a ani čokoládu. V tomto ho veľmi obdivujem. Dokonca aj napriek tomu, že
má veľké svaly, nikdy neužíval žiadne steroidy ani syntetické bielkoviny. Tak ako všetci ľudia
na tomto svete, aj on má svoje nedostatky a …………………………8. Medzi jeho najväčšie
zlozvyky patrí sociálna sieť Facebook. …………………………9 musí byť online a ak nemá
k dispozícii počítač alebo notebook, prihlási sa cez mobil. Bez Facebooku nevydrží ani jediný
deň. Jeho dobré a zlé vlastnosti z neho vytvárajú neobyčajného človeka, ktorého
…………………………10 spoznať.
1. A) vyštudovanému

B) vysnívanému

C) vytvorenému

2. A) tip

B) typ

C) štýl

3. A) prednáša

B) venuje

C) ukazuje

4. A) Presne

B) Jasno

C) Občas

5. A) nepresvedčí

B) nezradí

C) neodradí

6. A) schováva

B) chová

C) ukrýva

7. A) hocijaký

B) niektorý

C) nijaký

8. A) nevýhody

B) zlozvyky

C) stránky

9. A) Neustále

B) Niekedy

C) Zrazu

10. A) sa patrí

B) nemožno

C) sa oplatí
Počet bodov:

/10

I.B Opisne alebo pomocou synoným vysvetlite nasledujúce slová.
1. naozaj

..............skutočne, fakticky..............

2. vysnívaný

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

3. tip

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

4. zlozvyk

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

5. neobyčajný

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

6. oplatí sa

.........................................................
Počet bodov:

/5

II. Prečítajte si texty a priraďte ku každému textu správny titulok. Tri titulky nebudete
potrebovať.
1. Parašutisti v akcii
2. Krajšie a bezpečnejšie
3. Väčší záujem – nové podmienky
4. Ako chutí káva Bratislavčanom?
5. Bude cesta autobusom bezpečnejšia?
6. Budeme cestovať lepšie
7. Poďte s nami do divadla!
8. Gratulujeme k životnému jubileu!
a) .................................................................................................
Od apríla bude slúžiť cestujúcim v Bratislavskom kraji ďalších 38 nových autobusov
spoločnosti Slovak Bus. Tri z nových autobusov Ibeco majú elektronickú hydraulickú plošinu
pre komfortný nástup vozičkárov. Za necelý rok pribudlo v kraji celkovo 98 nových
autobusov. Všetky sú klimatizované a umožňujú wifi pripojenie na internet.
b) .................................................................................................
Zita Fareková, skvelá divadelná, filmová a televízna herečka, v súčasnosti členka Divadla
Azorka Korzo, oslávila 5. mája krásnych 75 rokov. Vo svojej profesionálnej kariére vytvorila
vyše sto divadelných, filmových a televíznych postáv a ako majiteľka dabingových štúdií
Farkrea a Artekrea sa výrazne podpísala aj pod slovenský dabing.
c) .................................................................................................
Jemný biely hodváb rozloženého padáka zdobil v sobotu 25. júna čelnú stenu veľkej sály
v Spojenej škole v Hurbanove, kde sa zišla naozaj netradičná spoločnosť. Stretli sa veteráni,
členovia Klubu vojenských výsadkárov, bývalá československá armádna a športová špička.
Medzi nimi aj sedemdesiatnici, ktorí – ak im to zdravie dovolí – ešte stále nastupujú do
lietadla a skáču pre radosť.

d) .................................................................................................
Vďaka revitalizácii parku na Dolnozemskej ulici získa ešte do zimy Staré Mesto nové detské
ihrisko a fitnes zariadenie. Jeho oprava vyjde na 250-tisíc eur. V parku pribudnú chodníky,
lavičky s prístreškami, odpadkové koše a fontána s pitnou vodou. Kolorit parku doplní 10
nových oceľových stožiarov so svietidlami, vďaka čomu bude plocha osvetlená
a bezpečnejšia.
e) .................................................................................................
Predaj kávy z pouličných vozíkov sa stretol so záujmom Bratislavčanov a návštevníkov mesta,
čo zvýšilo aj záujem predajcov kávy. Oproti vlaňajšku bol ich počet niekoľkonásobne vyšší,
v niektorých prípadoch žiadali štyria o povolenie na tom istom mieste. Z tohto dôvodu sa
vedenie mestskej časti rozhodlo pozastaviť vydávanie povolení na predaj a namiesto
pasívneho schvaľovania žiadostí pristúpilo k vymedzeniu lokalít na pouličný predaj kávy.
Počet bodov:

/5

III. Prečítajte si text. Verbá v zátvorkách dajte do správnej formy tak, aby ste vytvorili
kondicionál alebo podmienkové vety s nereálnou podmienkou (konjunkcia KEBY).
Záujemca o jazykový kurz
Ivan Farský by sa rád zdokonalil v cudzích jazykoch v jazykovej škole LINGEA. U manažérky
kurzov Jany Veselej sa informuje o možnostiach štúdia.
-

Prečo ....by ste chceli študovať.... (študovať – vy) v našej jazykovej škole?

-

Vaša škola má veľmi dobré meno. Jeden môj známy u vás študoval a odporúčal mi, aby
som sa zapísal na túto školu.
1

-

……………………......…… (môcť - vy) mi povedať, aké máte vzdelanie?

-

Práve som skončil štúdium na univerzite v technickom odbore. Keby ……………………......……2
(venovať – ja) viac času štúdiu jazykov, …………………………3 (nájsť si – ja) lepšiu prácu.
4

……………………......…… (Môcť – ja) pracovať aj v zahraničí.

-

V ktorom jazyku ……………………............................……5 (chcieť sa zdokonaliť – vy)?

-

……………………......…… (chcieť – ja) hovoriť lepšie po anglicky a keby to ……………………......……

6

(byť) možné, tak aj po nemecky.
-

Keby ……………………......……8 (študovať – vy) obidva jazyky súčasne, ……………………......……9
(byť) to veľmi náročné.

-

Ja viem. Ale nerád ……………………......……10 (strácať – ja) čas. Kedy ……………………......……11
(môcť – ja) začať?

7

-

Keby ……………………......……12 (prísť – vy) skôr, ……………………......……13 (vybaviť – my) všetky
formality ešte dnes. Ale už je neskoro, príďte v pondelok.
Počet bodov:

/13

IV.A Prečítajte si odkazy pre riaditeľa firmy GRAFIT, ako ich zaznamenala jeho sekretárka.

Odkazy pre Ing. Horváta – 7. október
8.00 – volala Klára Straková – je chorá, má chrípku – nebude v práci dva týždne
8.40 – telefonoval pán Stoklas – môžeme mu zabezpečiť ubytovanie? – zajtra bude v
Bratislave
9.10 – doktor Kováč žiada – poslať mesačné výkazy do konca týždňa
10.05 – prišiel zástupca – nedodávať tovar firme SLOVPAP! – vysvetlí neskôr
10.30 – telefonovala manželka – vysvetliť, prečo ste neboli ráno u starých rodičov!
11.15 – osobné oddelenie oznámilo – nová asistentka nastúpi zajtra
12.55 – ozvali sa z firmy PEGAS – potrebujú kópiu objednávky čo najskôr – originál sa
stratil
15.00 – volalo kontrolné oddelenie – zistilo vážne nedostatky pri preprave výrobkov
15.20 – obchodné oddelenie informovalo – tovar od subdodávateľa je na colnici,
žiadajú slečnu Novákovú – prevziať tovar do konca týždňa!
16.00 – syn sa pýta – kedy prídete domov?
16.15 – volal šéf firmy STROJINVEST – zastaví sa u nás zajtra o 9.30 hod.

IV.B Po návrate zo služobnej cesty mu sekretárka odovzdáva odkazy. Skompletizujte
všetky odkazy vo forme nepriamej reči.
Pokračujte podľa vzoru:
1. ...Volala Klára Straková, že je chorá, má chrípku. Oznámila, že nebude v práci dva týždne.
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................................

10. ...............................................................................................................................................
11. ...............................................................................................................................................
Počet bodov:

/10

V.A Vyberte vhodné slovo a doplňte ho do textu v správnom tvare.
Ochrana počítačov

dôverný
sieť

server

súbor

pripojiť
odosielateľ
svoj

heslo

víru
vždy
skôr

zavírený
posielať
nákaza

nedodržovať

Keď sa počítač ……………………......……1 na internet, používateľ získa nielen „prístup von“, ale
zároveň je počítač vystavený prístupu „zvonka“. Pri nedostatočnej ochrane a keď
používatelia ……………………......……2 disciplínu, môže dôjsť k neoprávnenému vniknutiu do siete.
Všetci užívatelia by sa mali riadiť nejakými zásadami, aby mohol správca ……………………......……3
spolu s užívateľmi dostatočne chrániť používateľské počítače.
Ak chceme odosielať veľmi ……………………......……4 informácie, nemali by sme ich hovoriť do
telefónu, ani posielať cez e-mail. Svoje ……………………......……5, ktoré je lepšie, ak je zložité, si
necháme len pre seba. Heslo, ktoré nám priradil správca, si hneď zmeníme. Po práci sa
……………………......……6 odhlásime zo siete.

Každému sa môže stať, že nevedomky prenesie do ……………………......……7 počítača infikované
súbory. Riziko zavírenia počítača môžeme výrazne obmedziť, ak všetky programy a
……………………......……8, ktoré doň prenesieme, otestujeme ……………………......……9, ako ich

spustíme. Súbory z internetu prenášame iba z autorizovaných ……………………......……10
distribučných firiem a nie z neznámych pirátskych archívov, kde je možnosť
……………………......……11 oveľa väčšia. Ak sme dostali ……………………......……12 súbor poštou,

okamžite to oznámime ……………………......……13. Na 99% nevedel o tom, že nám
……………………......……14 posiela a možno ani o tom, že má zavírený počítač. Zabránime tak

tomu, aby vírus ……………………......……15 ďalším používateľom.
Počet bodov:

V.B Rozhodnite, či sú dané konštatovania pravdivé alebo nepravdivé.
1. Používateľské počítače chráni iba správca siete.
A) Pravdivé
B) Nepravdivé

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

/15

2. Zložité heslo je bezpečnejšie.
A) Pravdivé

B) Nepravdivé

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

3. Zavíreniu počítača sa nedá úplne zabrániť.
A) Pravdivé
B) Nepravdivé

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

4. Zavírený súbor okamžite pošleme poštou.
A) Pravdivé
B) Nepravdivé

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

5. Odosielateľ nemusí vedieť, že poslal zavírený súbor.
A) Pravdivé
B) Nepravdivé

................
Počet bodov:

/5

V.C Vyberte správny tvar a doplňte vetu.
1. ……………………..... počítača na internet môže dôjsť k neoprávnenému vniknutiu do siete.
a) Pripojenie
b) Pripojením
c) Pripojeniu
d) Pripojenim
2. Správca ……………………..... sa stará o dostatočnú ochranu používateľských počítačov.
a) sieťu
b) sieťa
c) siete
d) sieti
3. So ……………………..... heslom sa nikomu nezdôverujeme.
a) svojím
b) svojom
c) svojim

d) svojou

4. Vždy musíme rátať s rizikom zavírenia …………………….....
a) počítačou
b) počítačov
c) počítačom

d) počítačmi

5. Ak oznámime, že sme dostali zavírený súbor, zabránime ďalšiemu šíreniu
……………………..... .

a) vírusa

b) vírusu

c) vírusom

d) vírusmi
Počet bodov:

/5

VI. Prečítajte si text. Potom napíšte, či sú vety 1 – 7 pravdivé (ÁNO), alebo nepravdivé
(NIE).
Osobnosť človeka
Človek ako predmet skúmania psychológie je objektom veľmi vďačným. Je to spôsobené
tým, že každý jedinec má unikátnu genetickú výbavu, a tým teda aj jedinečný vzhľad,
správanie, vystupovanie, a teda aj "psyché" – samotnú dušu. Aj keď je dnes už nad slnko
jasné, že duša nie je nejaká vzduchová bublinka v našom srdci, predsa len existuje. Tou
ľudskou dušou je samotný strojca všetkých našich pocitov, prejavov správania, strachu, žiaľu
či radosti – ľudský mozog. V ňom, pri zložitých procesoch elektrických a chemických reakcií,
sa v jednotlivých častiach formujú podnety, úkony, pocity, myšlienky, emócie a zároveň
pamäť.

Práve pamäť zohráva dôležitú úlohu v našej budúcej reakcii a správaní, no aj pri navlas
rovnakých situáciách ľudia reagujú rôzne. Podobnosti reakcií sú však očividné, a preto
psychológovia počas dlhého procesu skúmania ľudského duchovna pristúpili ku kategorizácii
ľudí na jednotlivé typy osobností a temperamentu.
Temperament ľudí predstavuje dynamiku – rýchlosť, s ktorou človek prejavuje záľuby,
záujmy a správanie. Temperament je vrodený, ovláda naše city aj reakcie, tempo. Svoje
vlastnosti vidíme ťažko, ľahšie je sledovať ich u druhých ľudí. Ako prvý sa zaoberal
temperamentom človeka lekár zo starovekého Grécka menom Hippokrates. Rozlišuje
nasledovné typy: cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik.
Hoci základné vlastnosti nervovej sústavy pokladal ruský biológ Pavlov za vrodené, uznával
možnosť zmeny temperamentu v priebehu života. Najmä u človeka je temperament
výsledkom tak vrodených vlastností, ako aj vplyvov výchovy a sebavýchovy. Nesprávna
výchova a nevhodné životné podmienky tak môžu utlmiť („zamaskovať“) záporné črty
temperamentu, ako ich aj zvýrazniť. Temperament sám o sebe však nedeterminuje rozvoj
ostatných vlastností osobnosti, ktorými možno vyvážiť prípadné menej priaznivé vrodené
temperamentálne predpoklady.
1.

Každý človek inak vyzerá a inak sa správa.

ÁNO

NIE

2.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

4.

To, ako sa človek cíti a správa, závisí od procesov, ktoré prebiehajú
v jeho mozgu.
Na to, ako v danej situácii človek reaguje, významne vplýva jeho
pamäť.
Pamäť človeka je vrodená.

ÁNO

NIE

5.

Hippokrates rozlišuje štyri vlastnosti človeka.

ÁNO

NIE

6.

Temperament človeka sa v priebehu jeho života nemôže zmeniť.

ÁNO

NIE

7.

Vrodené vlastnosti a výchova determinujú temperament človeka.

ÁNO

NIE

3.

Počet bodov:

VII. Vyberte z dvojice verb indeterminované alebo determinované verbum a doplňte ho
do vety.
1. Ešte nikdy som ……………………..... lietadlom.
A) neletel
B) nelietal
2. Igor sa ráno cítil zle a teraz ho jeho otec ……………………..... k lekárovi.
A) vozí
B) vezie
3. Iveta ……………………..... každé ráno svoju dcéru do školy.
A) vodí
B) vedie
4. Teraz už musím ……………………..... do práce, pretože meškám.
A) bežať
B) behať

/7

5. Celý deň ……………………..... žiaci knihy zo skladu do tried.
A) niesli
B) nosili
Počet bodov:

/5

VIII.A Rozhodli ste sa absolvovať desaťmesačný kurz slovenského jazyka v Bratislave.
Vyplňte formulár. Samozrejme, neuvádzajte svoje reálne osobné informácie.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV
PRIHLÁŠKA
Osobné údaje
Meno ............................................................. Priezvisko ............................................................................
Adresa .........................................................................................................................................................
Krajina ........................................ Národnosť .................................................................. Pohlavie ..............
Číslo pasu: .................................. Dátum narodenia ........................................................ Vek .....................
Telefón ....................................... Fax .................................................... E-mail: ..........................................
Meno, adresa a tel. číslo osoby, ktorú možno kontaktovať v prípade núdze:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ubytovanie
áno
jednoposteľová izba
nie
dvojposteľová izba

Programy – vyberte a označte jeden z programov:
Program A: 10-mesačná jazyková a odborná príprava na vysokoškolské
štúdium: september 2014 – jún 2015
vyučovací jazyk:

Program B:

bakalárske štúdium
slovenský

magisterské štúdium
anglický

Študijný odbor: …………...........................................................................
10-mesačný kurz slovenského jazyka
príprava na PhD program
september 2014 – jún 2015

Program C:

5-mesačný kurz slovenského jazyka
september 2014 – január 2015

Program D:

február 2015 - jún 2015

Letný kurz slovenského jazyka
6. – 24. júl 2015 (v Bratislave)

Znalosť slovenského jazyka
veľmi dobrá

dobrá

slabá

žiadna

Znalosť iných jazykov: .........................................................................

Ďalšie dôležité údaje, ktoré chcete uviesť:
............................................................................................................................................
Prečítal som si informácie o nákladoch na školné, registráciu, ubytovanie a stravovanie počas štúdia v ÚJOP CĎV UK.
Potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú správne a pravdivé. Som si plne vedomý toho, že Prihláška nebude prijatá bez
vyplnenia všetkých požadovaných údajov a priloženia nasledovných dokumentov: kópia identifikačnej strany pasu, kópia
záverečného stredoškolského vysvedčenia (Program A), a motivačný list ohľadne štúdia na Slovensku (Programy B,C,D).

Dátum ........................................…………

Podpis ..................................................................

Zaslať na: ÚJOP CĎV UK, Žižkova 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
www.cdvuk.sk

Počet bodov:

/5

VIII.B Napíšte sprievodný list v rozsahu cca 50 slov. Uveďte v ňom aj to, z akého zdroja ste
sa dozvedeli o možnosti štúdia, dôvod, prečo sa zaujímate o štúdium slovenčiny, vaše
jazykové znalosti. Nezabudnite napísať, aké ďalšie dokumenty prikladáte k listu.

od koho:

komu:

V
miesto

dátum

VEC
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

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

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

prílohy

podpis

Výrazové prostriedky:
/5
Gramatická správnosť:
/5
Výstavba textu:
/5
--------––---------------------------Počet bodov spolu:
/15

