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VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Doplňte údaje do tabuľky na tejto strane (vľavo hore).
Všetky odpovede píšte do tohto testového hárku.
Pokúste sa vypracovať všetky úlohy.
Píšte čitateľne, používajte pero s modrou alebo čiernou náplňou.
Pri písaní dbajte na pravopis.
Používať slovník nie je dovolené.
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV
Tento test má dve časti. Body za každú časť nájdete v zátvorkách za jednotlivými úlohami.
Neopravujte údaje v tabuľkách.
Konzorcium nepreberá záruku za dodatočné informácie od skúšajúceho.
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Čítanie s porozumením
1. časť
Úloha:
Skúsená kuchárka Petra chce pripraviť na večeru slovenské jedlo – zemiakové placky. Prečítajte si
postup prípravy. Jednotlivé časti usporiadajte podľa časovej postupnosti a písmená zoraďte do
tabuľky. Najprv si prečítajte príklad. Neopravujte údaje vpísané do štvorčekov. Každá oprava bude
považovaná za chybnú odpoveď!
ZEMIAKOVÉ PLACKY
Potrebujeme: 400 g zemiakov, 125 g múky, 40 g masla, 40 g nastrúhaného syra, so, olej
Postup:
A.

Do hrnca so zemiakmi pridáme vodu a trochu soli. Zemiaky varíme 20 minút.

B.

Keď pripravíme 12 placiek, nalejeme olej do panvice.

C.

Keď sú zemiaky uvarené, odlejeme vodu z hrnca a zemiaky rozmliaždime v hrnci tak, aby boli
jemné.

D.

Začíname tak, že očistíme zemiaky a nakrájame ich na plátky.

E.

Keď sú placky hnedé, vyberieme ich z panvice a položíme na tanier.

F.

Cesto dáme na dosku, rozvaľkáme a urobíme 12 okrúhlych placiek.

G.

Posypané placky môžeme podávať. Dobrú chuť!

H.

Nakrájané zemiaky dáme do hrnca.

I.

Keď máme placky na tanieri, posypeme ich syrom.

J.

Rozmliaždené zemiaky, múku a maslo dáme do misky a všetko zamiešame tak, aby vzniklo
cesto.

K.

V panvici s olejom vyprážame placky až dovtedy, kým nie sú hnedé na obidvoch stranách.

Doplňte údaje do tabuľky. Neopravujte údaje vpísané do tabuľky. Každá oprava bude
považovaná za chybnú odpoveď!
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Čítanie s porozumením
2. časť
Úloha:
Prečítajte si článok o Zuzaniných narodeninách. Stručne odpovedzte na otázky uvedené za textom.
Informácie, ktoré nepatria k odpovedi na otázku, budú považované za chybnú odpoveď! Postupujte
podľa vzoru.
Narodeniny
Fero pozval Zuzanu na večeru, pretože oslávi 20 rokov. Sú priatelia už rok a pol, spoznali sa na
vysokej škole. Obidvaja študujú hudobné umenie. Fero si na oslavu obliekol nové nohavice a farebné
tričko. Zuzana mala na sebe krásne krémové šaty. Obuté mala červené lodičky a v ruke držala kabelku
rovnakej farby. Objednali si miesto v obľúbenej bratislavskej reštaurácii. Z okna mali výhľad na rieku
Dunaj. Čašník im ponúkol špecialitu šéfkuchára: hruškovú polievku so syrom a kačacie prsia na
vínovej omáčke. Po výbornom a chutnom jedle Fero pripravil Zuzane prekvapenie – tortu v tvare
klavíra s dvadsiatimi sviečkami. Keď Zuzana sfúkla všetky sviečky, hostia jej zatlieskali. Počas celej
večere im hral klavírny virtuóz Ján Hollý ako špeciálny hosť. Zuzana bola dojatá a svojmu priateľovi
Ferovi sa odvďačila krásnym bozkom.
Stručne odpovedzte na nasledujúce otázky:
Príklad:
0

Kam pozval Fero priateľku Zuzanu?
Na večeru.

1

Kto oslávi dvadsať rokov?

2

Kde sa zoznámil Fero so Zuzanou?

3

Kto má na sebe tričko?

4

Akej farby je Zuzanina kabelka?

5

Kde si rezervovali večeru?

6

Čo bolo vidieť z reštaurácie?

7

Kto pripravil jedlo?

8

Čo horelo na torte?

9

Prečo hostia tlieskali Zuzane?

10 Na akom hudobnom nástroji hral Jozef Hollý?

PROSÍM OBRÁŤTE!

