Test všeobecných jazykových schopností
1. Pokúste sa odhadnúť, odkiaľ môže pochádzať nasledujúca poľská veta:
Na szczęście trzęsienie ziemi nie pochłonęło ofiar, nie ma także doniesień o większych zniszczeniach.
A) zo školského poriadku
B) z novinovej správy
C) z reklamy na nábytok
D) z kuchárskeho receptu
2. Prečítajte si krátky text v jazyku Interlingua:
Ille esseva fundate in 1207 e ha obtenite statut de citate in 1880. Il es tle quatroe plus grande citate in le
Regno Unite e ha un population de 435 500, e es a le centro del largo Liverpool Urban Area, que ha un
population de 816 216. Le popularitate de The Beatles e le altere gruposs del genere musica beat de Mersey
contribute a le Liverpool statut como un destination de tourism, tourism forma un parte significante del
economia modern del citate.
Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odhadnúť, o čom text hovorí.
A) O zaujímavostiach mesta Liverpool.
B) O úspechoch The Beatles.
C) O vývoji ekonomiky v anglických mestách.
D) O dejinách anglickej hudobnej scény.
3. Zo štyroch podstatných mien sme vynechali všetky samohlásky. V troch prípadoch išlo o tú istú trojicu
samohlások. Z ktorého slova sme vynechali inú trojicu samohlások ako zo zvyšných troch?
A) MTRK
B) HDNT
C) PNRK
D) BTRK
4. Slovné spojenie prídete k nám má rovnaký rytmus ako spojenie nádherne spí, ale iný rytmus ako spojenie
moderný štýl. Ktoré z uvedených slovných spojení má iný rytmus ako zvyšné tri?
A) ponáhľam sa
B) vidiecky dom
C) odídu preč
D) nepoviem nič

5. Pokúste sa odhadnúť, ktoré z nasledujúcich slovných spojení v holandčine, patriacej medzi germánske
jazyky, obsahuje farbu.
A) goed kind
B) koud ijs
C) witte brood
D) hoog jongen
6. Aj keď pravdepodobne neviete po srbsky, pokúste sa odhadnúť, v ktorej vete je spomenutý člen rodiny.
A) Sahrana će biti sledećeg petka u jedenaest sati.
B) Danas je lep dan, idem u grad sa prijateljima.
C) Dal i mogu da vas pozovem na ručak sutra oko pola osam?
D) Baka je u avgustu napunila sedamdeset osam godina.
7. V ktorom z uvedených slov možno nahradiť otázniky písmenami (1 otáznik = 1 písmeno) tak, aby vzniklo
slovo (v nominatíve singuláru) označujúce povolanie?
A) ??TOV??
B) ???VOK???
C) ??DIN???
D) ???DAV??
8. V ktorej vete možno v oboch zvýraznených slovách zmeniť poradie písmen tak, aby vznikli spisovné
a správne napísané slová, ktoré sa významovo aj gramaticky hodia do vety?
A) Meteorológovia vydali TRAHAVÝSU druhého stupňa pred MIODPOŇVA.
B) Novela AZONÁK sprísnila opatrenia proti MISTRÉZEXUM.
C) Prejavy MUSIRAZ na internete nemôžeme VOTERAŤOL.
D) Vzrastá počet VRATOMING, ktorí v Európe žiadajú o ZALYE.
9. V ktorej z nasledujúcich možností možno z oboch slovných základov vytvoriť zmysluplné slová po
pridaní predpony dis-?
A) -harmónia, -patia
B) -téza, -komfort
C) -proporcia, -kvalifikácia
D) -kontinuita, -kurzia
10. V ktorej z nasledujúcich viet je zakryté slovo kliesnili?
A) Urazení rytieri okamžite ........................... meče.
B) Konáre nám ...........................výhľad na mesto.
C) Celé hodiny sme si ........................... cestu džungľou.
D) Ulicu po celej šírke ........................... policajné zátarasy.

