UKÁŽKA ÚLOH Z TESTU ŠTUDIJNÝCH PREDPOKLADOV

1. Zakrúžkuj slovo, ktoré medzi ostatné nepatrí
Miroslava – Anna – Sofia – Petrovičová – Jana
žltý – studený – zelený – fialový – ružový
Nitra – Trnava – Košice – Slovensko – Bardejov

2. Zakrúžkuj slovo, ktoré je opakom hrubo vyznačeného slova:
plytký -

vysoký, hlboký, hnedý, výborný

veľký -

čierny, zlý, malý, pravý

hore -

vľavo, vpravo, vedľa, dole

3. Pozorne si prečítaj a vyber správnu odpoveď.
Je trojuholník guľatý?

áno – nie

Má každý pes 4 nohy?

áno – nie

Nazýva sa piaty mesiac v roku jún?

áno – nie

Môžeme povedať, že polhodina je 60 minút?

áno – nie

Môžeme povedať, že všetci ľudia sú úprimní?

áno – nie

4. V slovách VADIŤ a RADIŤ prečiarkni písmená, ktoré sa od seba líšia a urob krúžok
okolo predposledného písmena druhého slova.

5. Ak sa líšia čísla 15 a 21 viac než o sedem, prečiarkni z nich väčšie číslo. V opačnom
prípade prečiarkni číslo menšie.

6. Čo znamená príslovie „Bez práce nie sú koláče“ ? Vyber správnu odpoveď.
- Znamená, že konečný výsledok práce záleží na tvojom snažení.
- Znamená, že každá práca je dôležitá.
- Znamená, že výsledok práce sa nedá predpokladať.

7. Všimnite si tri slabo vytlačené slová. Medzi prvým a druhým slovom je istý vzťah.
Medzi tretím a jedným zo 4 hrubo vytlačených slov existuje podobný vzťah. Toto
slovo máte nájsť a podčiarknuť.
Príklad 1:
tmavý : svetlý

= mokrý :

dážď vlhký suchý vietor

Vysvetlenie: Tmavý je v tomto prípade opakom svetlého, preto musíme k slovu mokrý
nájsť tiež slovo s opačným významom.
Príklad 2:
strom : krík

= more :

voda jazero rieka vodopád

Úlohy:
mačka : srsť

= sova:

perie hlava krídla zobák

chlapec : dievča

= muž:

mama žena

Ema

vlak : koľajnice

= auto:

rieka les

cesta dedina

dieťa

