
SLOVENSKÝ JAZYK
rozraďovací test

Každá otázka má iba jednu správnu odpoveď. 
Na vypracovanie testu je odporúčaný čas 60 minút.

1. ............. ráno! 
a) Dobrý 
b) Dobrú 
c) Dobrá 
d) Dobré 

2. Dnes je pondelok, zajtra bude .......... . 
a) piatok 
b) utorok 
c) nedeľa 
d) streda 

3. .......... profesorka, kedy sa končí kurz? 
a) Pán 
b) Dáma 
c) Pani 
d) Žena 

4. .......... študuješ? - Študujem na univerzite v 
Berlíne. 

a) Kedy 
b) Koľko 
c) Kde 
d) Ako 

5. Citrón je .......... . 
a) čierny 
b) žltý 
c) červený
d) modrý 

6. Týždeň má .......... dní. 
a) sedem 
b) osem 
c) šesť
d) päť 

7. Adam ........... v banke.
a) pracujem 
b) pracuje 
c) pracujú 
d) pracujete 

8. Čo robíš v lete? - ........... na dovolenku k moru. 
a) cestujeme 
b) cestovajú 
c) cestovam 
d) cestujem 

9. Prepáč, musím už ísť, mám .......... času. 
a) málo

b) nič 
c) veľa 
d) dosť 

10. Narodil som sa .......... 1970. 
a) v mesiaci 
b) v dni 
c) v týždni 
d) v roku 

11. ................ tu v kancelárii fajčiť? 
a) Smiem 
b) Musím 
c) Viem 
d) Chcem 

12. Káva nie je dobrá, je ............. . 
a) zlatá 
b) zlejšia 
c) dobrá 
d) zlá 

13. Ján študuje ............. .
a) fyzika 
b) fyzike 
c) fyziku 
d) fyzikou 

14. ......... víkend možno pôjdem do múzea. 
a) Vo
b) Cez 
c) Pre 
d) Za

15. Kto to je? - To sú ............. . 
a) moji rodiči 
b) môj rodič 
c) moji rodičia 
d) moje rodiče 

16. Peter, ............... , koľko je teraz hodín? 
a) nevedia
b) nevedieš 
c) nevezieš 
d) nevieš 

17. Poslal si formulár? - .............. .
a) Áno, poslali sme ho.
b) Áno, poslala som ho. 
c) Áno, poslal som ho. 
d) Áno, poslalo som ho. 



18. Študen  sa dnes stretnú .......... rektorom. 
a) k 
b) ku 
c) so 
d) s 

19. Pani Turnerová, .................... text, prosím! 
a) prečítajú 
b) prečítajte 
c) prečítate 
d) nech prečítajú 

20. Vy .......................... na Slovensku? 
a) ste už boli 
b) ste už byli 
c) bola ste už 
d) už boli 

21. Celý deň som nič ................ . 
a) nejedol 
b) jel 
c) nejel 
d) jedol 

22. V galérii vystavujú ................, ale aj zahraniční 
umelci. 

a) cudzí 
b) neznámi 
c) iní 
d) domáci 

23. V zime ............... na Slovensko.
a) budeme íst 
b) pôjdeme íst 
c) pôjdeme 
d) budeme 

24. Máš súrodencov? Áno, mám .............. .
a) jedna sestra a dvaja bra a 
b) jednu sestru a dve bra a 
c) jedného sestru a dvoch bratov 
d) jednu sestru a dvoch bratov 

25. Neviem, ............ príde. 
a) keď
b) keby 
c) kedy 
d) aby 

26. Táto kaviareň je veľmi dobrá, ale poznám 
ešte .............. . 

a) dobrejšiu 
b) horšiu 
c) lepšiu 
d) najdobrejšiu 

27. Videl si slovenský film Slnko v sie ? - Áno, videl 
som ......... . 

a) vás 
b) ho
c) ich 
d) ju 

28. Zavolám  ............... , teraz mám prácu. 
a) skôr 
b) neskoro 
c) neskôr 
d) najneskôr 

29. O mesiac mám ťažkú skúšku, ............... . 
a) musím učiť 
b) musím sa učiť 
c) sa musím učiť 
d) musím učiť sa 

30. Ako bude zajtra? - .............., má byť až 35 
stupňov 

a) Horúce 
b) Horúca 
c) Horúco 
d) Horúci 

31. Cesta ........... do kopca. 
a) vedie
b) vie 
c) vezie 
d) vede 

32. ................ som mnou - niečo  ukážem! 
a) Choď 
b) Príď 
c) Poď 
d) Ísť 

33. Môžeme sa stretnúť ............... (15.00 h)? 
a) o tri 
b) o tretej 
c) v tri 
d) v tretej 

34. Vždy som mal dobré výsledky v .............. . 
a) štúdie 
b) štúdiume 
c) štúdiu 
d) štúdii 

35. Zajtra .............. pohľadnicu svojim známym. 
a) budem napísať
b) napísam 
c) napíšem 
d) píšem 

36. ............ kúpiť lístky do divadla. 
a) Zabudola som 



b) Zabudla som 
c) Som zabudla 
d) Zabudnula som 

37. Veľa úspechov v osobnom aj ............ živote! 
a) pracovitom 
b) prácnom 
c) prácovom 
d) pracovnom 

38. Už pracuješ? - Nie, ............ . 
a) nepracujem, ešte študujem 
b) pracujem, už študujem 
c) nepracujem, ešte neštudujem 
d) pracujem, ešte študujem 

39. Spýtame sa lektorky, ......... pôjdeme na 
prehliadku mesta.

a) čo 
b) či 
c) aby 
d) že 

40. Boli ste v Afrike? - Nie, .............. . 
a) nie som bol 
b) nebol som 
c) som nebol 
d) som niebol 

41. Bra slavu navštevuje v lete veľa ............ . 
a) turista 
b) turistov 
c) turis  
d) turistom 

42. Kolega dnes do práce nepríde - musím pracovať 
aj ............ . 

a) za neho 
b) za ho 
c) za nego 
d) za jeho 

43. Našiel si si už nový byt? - Nie, ešte som 
vôbec ............. .

a) nenachodil 
b) hľadal 
c) nehľadal 
d) nehladoval

44. Keď stretneš Janu, povedz jej,.......... .
a) aby mi zavolá 
b) aby mi zavolať 
c) nech mi zavolala 
d) aby mi zavolala 

45. Kúpil som šesť ............. do divadla. 
a) lístok 
b) lístkov 

c) lístky 
d) lístokov 

46. Picasso sa mi páči ........... než Cezanne.
a) tak 
b) veľmi 
c) viac 
d) omnoho 

47. Žijeme v dome, ............... postavili naši prastarí 
rodičia. 

a) ktorého 
b) ktorý 
c) v ktorom 
d) ktorí 

48. Pricestoval som ............. .
a) svojím autom 
b) so svojím autom 
c) mojím autom 
d) svojim autám 

49. V meste ......... jazdiť rýchlosťou maximálne 50 
km/h, na dialnici maximálne 130 km/h.

a) smie 
b) sa smú 
c) nesmie 
d) sa smie 

50. .......... rodičia sú už na dôchodku. 
a) Oba 
b) Obe 
c) Dve 
d) Obaja 

51. Ivan je ............ . Má teplotu a nádchu. 
a) prechladnutý 
b) prichladnutý
c) podchladný 
d) chladný 

52. ............. poruche auta pokračovali v ceste. 
a) Hoci 
b) Pre 
c) Po 
d) Napriek 

53. Na Slovensku .......... veľa prírodných a 
historických pamiatok. 

a) sú 
b) je 
c) majú 
d) má 

54. Bolo jej chladno, .............. sa dobre obliekla. 
a) hoci 
b) pretože 
c) že 



d) prečo 

55. Vieš, že Peter a Viera sú rozvedení? - Naozaj? 
Nevedel som, že mali .......... . 

a) rozvod 
b) rozvedenie 
c) rozvodku 
d) rozvoz 

56. Niekedy opäť .............. na Slovensko.
a) pricestujem 
b) cestujem 
c) precestujem 
d) nacestujem 

57. Už sú tu ............. pracovníci. Porada sa teda 
môže začať. 

a) všetky
b) všetoky 
c) všetci 
d) všetko 

58. ............ nám už dlhšie čakať. 
a) Nechceme
b) Nechce 
c) Nechce sa 
d) Sa nechce 

59. ............. je človek starší, ............. je skúsenejší. 
a) Ako, tak 
b) Čím, tým 
c) Najprv, potom 
d) Ani, ani 

60. V Slovenskej národnej galérii ........... obrazy 
Ladislava Mednyánszkeho. 

a) postavujú 
b) vysúvajú 
c) vystavujú 
d) zastavujú 

61. Správa sa, ........... tu bol doma. 
a) keby 
b) akoby 
c) aby 
d) ako 

62. Ceny benzínu a na y sú opät vyššie, 
naposledy ........... približne o 80 centov za liter. 

a) klesli 
b) zaskočili 
c) sa znížili
d) vzrástli 

63. Slovenský parlament tvorí 150 .......... . 
a) veľvyslancov 
b) poslov 
c) poslancov 

d) úradníkov 

64. Smog vo veľkomestách .......... ovplyvňuje 
zdravie obyvateľstva. 

a) pozi vne 
b) nepriaznivo 
c) priaznivo 
d) kladne 

65. Tiger sumatriansky patrí medzi ........... druhy 
zvierat. 

a) ohrozené 
b) ohradené 
c) hrozné 
d) porazené 

66. Miera nezamestnanos  klesla na 11 .......... . 
a) percento 
b) percentá 
c) percentov 
d) percent 

67. Pred cestou do zahraničia si nezabudnite zapla ť
cestovné ............ . 

a) poistenie 
b) zistenie 
c) istotu 
d) zaistenie

68. Šta s ky uvádzajú, že ......... stav obyvateľstva 
na Slovensku sa zhoršuje. 

a) zdravý 
b) zdravný 
c) zdravotnícky 
d) zdravotný 

69. Vo vojne bolo ............ aj mnoho vzácnych 
kultúrnych pamiatok. 

a) zničili 
b) zničivých 
c) zničených 
d) zničiacich 

70. Bez práce ............ . 
a) nie sú papuče 
b) nie sú korbáče 
c) nie sú klobásy 
d) nie sú koláče


