
Test všeobecných študijných predpokladov 

 

1. Podčiarknite slovo, ktoré do skupiny piatich slov v riadku svojím významom nepatrí: 
1. Ján – Peter – Kováč – Milan – Roman 
2. modrý – ostrý – fialový – zelený – biely 
3. mrkva – kapusta – repa – kaleráb – hruška 
4. Bratislava – Belgicko – Viedeň – Berlín – Budapešť 
5. priateľ – sestra – starý otec – brat – mama 
6. kľačať – spať – kráčať – ležať – sedieť 

2. V každom nasledujúcom riadku vyhľadajte a podčiarknite slovo, ktoré je 
protikladom prvého tučne vytlačeného slova: 

1. hlboký – nízky, priehľadný, ľahký, plytký, tekutý 
2. rovný – nepravý, drsný, krivý, priamy, malý 
3. láska – nenávisť, hnev, radosť, žiarlivosť, dôvera 
4. smiech – slzy, zlosť, starosť, plač, nuda 
5. pod – cez, medzi, ku, za, nad 

3. Zakrúžkujte správnu odpoveď: 
1. Má každý mesiac rovnaký počet dní?  ÁNO  NIE 
2. Môžeme dôverovať všetkým ľuďom?   ÁNO  NIE 
3. Nazýva sa ôsmy mesiac v roku júl?   ÁNO  NIE 
4. Je šestnásť kusov tucet?    ÁNO  NIE 

4. V slovách pekáč a sekáč prečiarknite písmená, ktorými sa tieto slová od seba líšia, 
a zakrúžkujte predposledné písmeno prvého slova. 

5. Ak sa líšia čísla 18 a 23 viac než o šesť, prečiarknite z nich menšie číslo. V opačnom 
prípade prečiarknite číslo väčšie. 

6. V každom riadku z nasledujúcich tučne vytlačených slov podčiarknite to, ktoré má 
k tretiemu slovu podobný vzťah, ako majú medzi sebou prvé a druhé slovo: 

1. otec : mama = ujo :  babka, dieťa, chlapec, teta 
2. pes : chlpy = kačka :  perie, krídla, zobák, noha 
3. sneh : biely = tráva :  šedá, krátka, zelená, suchá 
4. 3 : 6  = 4 :  10, 8, 1, 7 
5. ryba : voda = vták :  vajce, zobák, hniezdo, vzduch 

7. Čo znamená príslovie „Ako seješ, tak budeš i žať.“? Správnu odpoveď podčiarknite. 
1. Na každú prácu sa treba náležite pripraviť. 
2. Konečný výsledok práce závisí od predchádzajúceho pričinenia. 
3. Výsledok práce závisí od vonkajších okolností. 


