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TEST A
TEXT Č. 1
HAD, MAČIČKA A PSÍK
(Ľudová rozprávka: úryvok)

 Kráľ sa smial sám v sebe.
– No dobre, – vraví, – dobre. Pozdravte si syna a povedzte mu, že mu 
dcéru dám, ale iba vtedy, ak do rána vystaví celkom taký palác, aký mám 
ja. A aj vnútri nech je všetko rovnaké. Inak nebude zo sobáša nič.
Matka sa vrátila domov s dlhým nosom.
– Ty blázon, – dohovárala synovi, – iba čo som vyšla na posmech.
– No, a čo vám povedal?
– Iba to, že ti ju dá, keď mu do rána celkom taký palác vystaviaš, ako je 
jeho.
– Keď len to, mamko, – zaradoval sa Janík, – to ešte nie je najťažšia vec.
Večer si všetci ľahli spať, iba Janko bdel. Okolo polnoci skrútol prsteň. 
Dvanásti obri sa v tej chvíli postavili pred neho a pýtajú sa:
– Čo rozkážete, mladý pán?
– Rozkazujem vám, aby ste mi oproti kráľovskému palácu postavili taký 
istý, ba ešte krajší!
– Stane sa, – odpovedali obri a zmizli.
Janko bol na nohách už zavčasu ráno, pozrel, či palác stojí, a keď videl, 
že je pekný, zobudil matku a poslal ju do kráľovského zámku.
– Môj Janko vám vinšuje dobrý deň a dobré zdravie a odkazuje vám, že 
palác je už hotový, aby ste mu dali svoju dcérku, – vravela mať.
Kráľ sa pozrel von oblokom a videl ešte krajší palác ako 
svoj. Bolo mu všelijako, a preto sa obrátil k ženičke:
– Povedzte vášmu Jankovi, že mu ju ešte nedám, 
iba keď z tamtoho brala spraví vinicu, kde už bude 
hrozno zrieť, a ráno nech mi z neho pošle čašu vína 
na okoštovanie.
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1. Označ možnosť, v ktorej je uvedené, čo sa dozvedáme z textu.

A. Matka túži po peniazoch, preto chce, aby jej syn získal princeznú.
B. Kráľ chce získať Jankov prsteň, preto mu núka dcéru za ženu.
C. Jankovi pomohli splniť kráľovo želanie dvanásti obri.
D. Kráľ dal Jankovi ľahké úlohy, lebo súhlasil so svadbou.

2. Napíš, aké úlohy dal kráľ Jankovi.

3. Urč možnosť, v ktorej je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 
z textu vrátila sa s dlhým nosom. Znamená to, že matka:

A. mala veľký nos, 
B. bola nahnevaná na syna, 
C. nepochodila dobre u kráľa, 
D. bola namyslená.

4. Urč, aké hlásky podľa základného delenia, pri spoluhláskach aj podľa  
tvrdosti a znelosti, sa nachádzajú v slove videl z textu.

5. Napíš, či dané slová z textu sú citovo zafarbené alebo nie: mamko, 
kráľ, dcérku.

6. Uveď, aké literárne postavy vystupujú v texte.
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