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

TESTOVANIE JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ
zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

úroveň A2
(začiatočník)

MODELOVÝ VARIANT
KĽÚČ

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

Počet možných bodov

I.

7

II.

10

III.B

10

IV.

10

V.

5

VI.

5

VII.

10

VIII.

10

IX.

5

X.

10

XI.

8

XII.A

5

XII.B

5

Spolu

100

Hodnotenie:

Počet získaných bodov

I. Prečítajte si vizitky a oznamy A – H a riešenia 1 – 8. Vyberte ku každému textu A – H
jedno správne riešenie. Text A a riešenie 8 sú príklad.
A

B
MUDr. Igor Stupavský
kardiológ
srdcovo-cievne oddelenie
ordinačné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 12.00
Utorok: 7.30 – 12.00
Streda: 13.00 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 11.00
Piatok: neordinujeme

AUTOŠKOLA
Pondelok – piatok: 8.00 – 15.00



C

Príprava na testy
Praktické jazdy

D
KADERNÍCTVO Vlnka

PRÍCHODY VLAKOV
Vlak

Z

Príchod

Meškanie

Šarišan

Košice

09.55

00.08

Gerlach

Poprad

10.20

00.30

E

Pondelok – piatok: 12.00 – 18.00
Objednávky
na tel. čísle 0988/234 569

F
PÁNSKE ODDELENIE

-

obleky a kravaty
košele a nohavice

CUKRÁREŇ „Sladký sen“
Otvorené
DNES: bratislavský rožok ku každej
káve ZADARMO

AKCIA: 30% zľava na všetky
kravaty

G

H
Slovenské národné divadlo
Hviezdoslavovo námestie 1

Pokladňa č. 1
Otvorené: 8.00 – 14.00
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30

BUFET
Studené jedlá
Polievky
Šaláty
Nápoje
PLATBA možná aj stravnými
lístkami

Riešenie:
1. Tu si môžem dať ostrihať vlasy.

TEXT: ....D....

2. Tu môžem získať vodičský preukaz.

TEXT: ....B....

3. Tieto informácie môžem vidieť na železničnej stanici.

TEXT: ....C....

4. Tu si môžem kúpiť lístky na predstavenie.

TEXT: ....G....

5. Tu môžem jesť a piť.

TEXT: ....H....

6. Tu si môžem dať zákusok.

TEXT: ....F....

7. Tu si môžu kúpiť oblečenie muži.

TEXT: ....E....

8. Ten človek pracuje v nemocnici.

TEXT: ....A....
Počet bodov:
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II. Tvorte otázky. Pýtajte sa na podčiarknuté slová.
VZOR:
Igor je v škole.

.........Kde........ je Igor?

1.

Pani Horáková býva v Nitre.

........Kto........................................... býva v Nitre?

2.

Zajtra cestujem do Talianska.

........Kedy.......................... cestuješ do Talianska?

3.

Otec opravuje auto.

........Čo......................................... opravuje otec?

4.

Ide spať o polnoci.

........Kedy............................................... ide spať?

5.

Iveta je z Bratislavy.

........Odkiaľ............................................. je Iveta?

6.

V piatok idú na diskotéku.

........Kam.......................................... idú v piatok?

7.

Dnes nejde do posilňovne.

........Kedy........................... nejde do posilňovne?

8.

Od augusta nebudeme doma.

........Odkedy............................. nebudete doma?

9.

Pán Horák píše emaily.

........Čo....................................... píše pán Horák?

Do júla sme na dovolenke.

........Dokedy............................ ste na dovolenke?

10.

Počet bodov:
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III.A Prečítajte si text.
Jozef Krasko býva v Bratislave na Hrobákovej ulici číslo 12. Býva tam so svojou rodinou od
roku 2001. Jeho manželka Eva je lekárka. Spolu majú dve deti. Pán Krasko sa narodil
15. marca 1970 v Banskej Bystrici. Pracuje ako riaditeľ jazykovej školy LINGEA, ktorá sa
nachádza na Romanovej ulici. Predtým pracoval ako prekladateľ. Preložil štyri knihy
z francúzskeho jazyka. Tiež veľmi dobre hovorí po španielsky.
III.B Vyplňte správne osobný dotazník pána Jozefa Kraska (uveďte dnešný dátum).

OSOBNÝ DOTAZNÍK
Meno: Jozef ...................................................................................................
Priezvisko: Krasko ..........................................................................................
Dátum narodenia (deň, mesiac, rok): 15. marca 1970 .................................
Rodinný stav: ženatý......................................................................................
Národnosť: slovenská ....................................................................................
Adresa – trvalé bydlisko

(ulica, číslo) Hrobákova 12 ......................
mesto: Bratislava .....................................
štát: Slovensko ........................................

Povolanie: riaditeľ jazykovej školy .................................................................
Cudzie jazyky: francúzsky jazyk, španielsky jazyk ........................................

Dátum: (dátum skúšky) ...........

Podpis: Krasko ........................

Počet bodov:
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IV. Doplňte správny tvar verba v préterite.
VZOR:
Kristína .....išla....... (ísť) do nákupného centra.

1. (ona) .........Chcela............... (Chcieť) urobiť veľký nákup. 2. (ona) ...Zabudla si... (Zabudnúť
si) zobrať tašku. 3. (ona) .......Musela......... (Musieť) sa vrátiť domov po tašku. 4. Najskôr
(ona) ........išla.............. (ísť) do drogérie. 5. (ona) .....Nevedela..... (Nevedieť), či má doma
ešte prací prášok. 6. (ona) ......Rozhodla sa.......... (Rozhodnúť sa), že kúpi veľké balenie.
7. V potravinách (ona) ........kúpila........ (kúpiť) všetko, čo potrebovala. 8. (oni) ......Nemali....
(Nemať) iba kapustu a banány. 9. Najdlhšie (ona) .......bola......... (byť) v obchode
s oblečením. 10. Domov (ona) ....... sa vrátila......... (vrátiť sa) až večer.
Počet bodov:
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V. Prečiarknite slovo, ktoré nepatrí do danej skupiny.
VZOR:
zelenina
a) uhorka
b)
1. ovocie
a) pomaranč
2. oblečenie
a) sukňa
3. obuv
a) lodičky
4. potraviny
a) mydlo
5. elektrospotrebiče
a) mikrovlnka

b) mrkva

c) broskyňa

d) cibuľa

b) jablko

c) čerešňa

d) brokolica

b) sandále

c) sako

d) vesta

b) čižmy

c) ponožky

d) papuče

b) olej

c) múka

d) pečivo

b) záves

c) chladnička

d) práčka
Počet bodov:

VI. Píšte pozitív, komparatív a superlatív adjektív. Pozor na zakončenie podľa rodu!
VZOR:
LACNÝ, -Á, -É
pero, 3 eurá

kniha, 10 eur

zošit, 1 euro

.....lacnejšie.........

......lacná...........

.....najlacnejší........

/5

1.

2.

3.

4.

5.

NÍZKY, -A, -E
Peter, 160 cm

Iveta, 158 cm

Jana, 162 cm

.....nižší....................

....najnižšia..............

.....nízka...................

STARÝ, -Á, -É
dedko, 83 rokov

teta, 72 rokov

babka, 91 rokov

.....starší...................

.....stará..................

.....najstaršia...........

ŤAŽKÝ, -Á, -É
kufor, 12 kg

taška, 5 kg

ruksak, 4 kg

.....najťažší.................

.....ťažšia.................

.....ťažký...................

MALÝ, -Á, -É
dom, 70 m2

garsónka, 34 m2

jednoizbový byt, 51 m2

.....malý......................

.....najmenšia..........

.....menší...................

DRAHÝ, -Á, -É
auto, 18 000 eur

dom, 150 000 eur

.....drahšie..................

.....najdrahší..............

dovolenka, 3000 eur
.....drahá...................
Počet bodov:
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VII. Podčiarknite vhodné modálne verbum vo vetách.
VZOR:
Som hladný. Smiem/Chcem jesť.
1.

Neviem, kde som. Musím/Smiem sa opýtať na cestu.

2.

Smiem/Chcem sa na niečo opýtať?

3.

Iveta môže/vie veľmi dobre variť.

4.

Sme unavení. Vieme/Chceme chvíľu oddychovať.

5.

Pešo sa do centra nedostanú. Musia/Vedia ísť autobusom.

6.

Kde sa nachádza divadlo? Môžete/Musíte mi poradiť?

7.

Je teplo. Smiem/Musím otvoriť okno?

8.

Ešte nechcem ísť spať. Viem/Môžem sa ešte pozerať na televíziu?

9.

Pokazila sa nám chladnička. Musíme/Smieme kúpiť novú.

10.

V električke nemusíte/nesmiete cestovať bez cestovného lístka.
Počet bodov:
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VIII. Prečítajte si email, ktorý napísala Elena Ivete. Rozhodnite, či sú vety správne (A) alebo
nesprávne (B). Ak informácia nie je v texte, vyberte možnosť C.
od: Elena Kusá (e.kusa98@zoznam.sk)
komu: Iveta Dubská (dubska.iveta@gmail.com)
dátum: 10. júla 2015, 22:40
predmet: navsteva_Bratislava

Ahoj, Iveta,
ako sa máš? Dúfam, že dobre. Čo máš nové? Ako sa má Tvoja rodina? Som veľmi rada, že ma
prídeš v auguste zase navštíviť do Bratislavy. Dúfam, že spolu navštívime mnohé zaujímavé
miesta. Je toho veľa, čo Ti chcem v Bratislave a jej okolí ukázať. Vedela si, že aj v Bratislave máme
pláž? Nachádza sa na pravom brehu Dunaja, blízko divadla Aréna, kde sme boli minulú zimu
spoločne na koncerte Lenky Filipovej. Určite sa Ti tam bude páčiť – je odtiaľ najkrajší výhľad na
mesto. Môžeme si tam zahrať stolný tenis alebo petang a potom si dáme nejaký osviežujúci
nápoj na drevenej terase, kde sa veľmi príjemne sedí, pretože od Dunaja vždy fúka ľahký vánok.
Dúfam, že si spoločné chvíle užijeme, veď od septembra nás zase čaká škola. Už vieš, z ktorých
predmetov budeš maturovať?
Už si sa rozhodla, či prídeš autobusom alebo vlakom? Odporúčam Ti opäť cestovať vlakom – aj
naposledy si takto cestovala a hovorila si, že cesta bola veľmi pohodlná.
Dávaj na seba pozor, už čoskoro sa uvidíme. Pozdravuj odo mňa Tvojich rodičov a Tvojho brata.
Maj sa pekne  Elena

1. Iveta ešte nebola u Eleny na návšteve v Bratislave.
A Správne
B Nesprávne
2. Iveta aj Elena sú študentky.
A Správne

...B....
C V texte nie je
...A....

B Nesprávne

3. Na mestskej pláži sa dá športovať.
A Správne
B Nesprávne
4. Iveta už vie, z ktorých predmetov bude maturovať.
A Správne
B Nesprávne

C V texte nie je
...A....
C V texte nie je
...C....
C V texte nie je

5. Naposledy cestovala Iveta do Bratislavy autobusom.
A Správne
B Nesprávne
C V texte nie je

...B....

6. Na pláži sa dá príjemne posedieť na terase.
A Správne
B Nesprávne

...A....
C V texte nie je

7. Elena bola s Ivetou minulú zimu na divadelnom predstavení v divadle Aréna. ...B....
A Správne
B Nesprávne
C V texte nie je
8. Elena sa pýta Ivety, čím bude cestovať do Bratislavy.
A Správne
B Nesprávne
C V texte nie je

...A....

9. Iveta bude cestovať do Bratislavy 10. júla.
A Správne
B Nesprávne

...B....

10. Elena pozdravuje Ivetinu rodinu.
A Správne
B Nesprávne

C V texte nie je
...A....
C V texte nie je
Počet bodov:
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IX. Tvorte negáciu.
VZOR:
Moja sestra študuje vo Viedni, .....neštuduje...... v Bratislave.

1. Dnes je teplo, .......nie je............... tak chladno ako včera.
2. Idem do knižnice, .......nejdem............... do kina.
3. Rodičia išli na dovolenku do Talianska, .....nešli............... do Španielska.
4. Pracujte pokojne, nikdy ........nepracujte....... v strese!
5. Jedz zeleninu a ovocie, .........nejedz............ toľko mäsa!
Počet bodov:

X. Doplňte krátky dialóg! Označte správnu možnosť A, B, alebo C.
VZOR:
Odkiaľ ste?

A

Som na Slovensku.

B

Od septembra.

C

Zo Slovenska.

1. Dokedy pracujete?

....C....
A
B
C

2.

3.

4.

....C....

Každý deň.
V banke.
Do 16.00 hod.

Si smädný?

....B....
A
B
C

Na zdravie!
Áno, veľmi.
Áno, ešte raz.

A
B
C

V hotovosti.
15 eur.
Dosť dobre.

A
B
C

Veľa šťastia!
Máš radšej leto?
Obleč si kabát!

Ako chcete platiť?

....A....

Je mi zima.

....C....
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5.

Čo si prosíte?

....B....
A
B
C

6.

7.

8.

9.

Prosím, to je vaše.
Dvakrát kávu.
Ďakujem.

Kedy sa vrátite?

....C....
A
B
C

V poriadku.
O chvíľu je tu.
O chvíľu som späť.

A
B
C

Cestujem každý deň.
Autom.
Dnes nejdem do práce.

A
B
C

Nech sa páči, to je vaše.
To nič nie je.
Bolí ma hlava.

A
B
C

....B....
Nech sa páči, tu je váš lístok na autobus.
Každú hodinu.
Autobus ide do Žiliny o piatej.

Ako cestujete do práce?

....B....

Čo vám je?

....C....

Ako často chodí autobus do Žiliny?

10. Cítite sa dobre?

....A....
A
B
C

Áno, som v poriadku.
Ďakujem, už nie.
V poriadku.
Počet bodov:
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XI. Dajte slová v zátvorkách do správneho tvaru.
VZOR:
Pred (hotel) ....hotelom.... je krásny park.

1.

Koho čaká Igor na železničnej (stanica) ....stanici............................. ?

2.

Na večeru som jedol (vyprážaná ryba) .....vyprážanú rybu.............. .

3.

Každý deň obedujem doma, ale dnes budem obedovať v (reštaurácia)
.....reštaurácii..................... .

4.

Stôl je medzi (skriňa) .....skriňou................... a (gauč) .....gaučom...................... .

5.

Prečo si (ony) .........ich......................... nepozdravila?

6.

Kniha je na (tá drevená polička) ...tej drevenej poličke................... .

7.

Môj syn má veľmi rád (čokoládový dezert) .....čokoládový dezert....................... .
Počet bodov:

/8

XII.A Kde môžete vidieť tieto nápisy? Označte správnu odpoveď A, B alebo C.

ZÁKAZ
FOTOGRAFOVANIA

A
B
C

v galérii
na ulici
na Slovensku

Vypnite si mobil!

A
B
C

v nemocnici
doma
v parku

ZÁKAZ
VSTUPU

A
B
C

v škole
v kuchyni reštaurácie
v kine

NEVSTUPUJTE

A
B
C

v cukrárni
v autobuse
na ulici

A
B
C

na moste
v meste
v jedálni

SO ZMRZLINOU!

NEFAJČITE!

Počet bodov:

XII.B Čo znamenajú tieto symboly? Označte správnu odpoveď A, B alebo C.
A
B
C

Nemusíte vstupovať so psom.
Zákaz vstupu so psom!
Nesmiete sa hrať so psom.

A
B
C

Zákaz parkovania!
Zákaz prechádzania sa!
Parkovisko je zatvorené.

A
B
C

Zákaz konzumovať jedlo a piť nápoje!
Zákaz obedovať!
Nemusíte jesť a piť.
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A
B
C

Dieťa na ihrisku.
Musíte sa hrať s dieťaťom.
Dieťa v aute.

A
B
C

Zákaz piť alkoholické nápoje!
Zákaz kupovať alkoholické nápoje!
Nemusíte piť alkoholické nápoje.

Počet bodov:
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