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Prijímacie skúšky 2021       TEST A 

Meno uchádzača o štúdium: 

Dátum: 

Správnu odpoveď zakrúžkujte!!! 

1. Právo zákonodarnej iniciatívy v NR SR nemá: 
a) člen vlády 
b) poslanec 
c) prezident republiky 

 
2. Človeka ako "zoón politikon" označoval: 

a) Sokrates 
b) Platón 
c) Aristoteles 

 
3. Slovenská republika sa stala súčasťou eurozóny v roku: 

a) 2004 
b) 2009 
c) 1993 

 
4. Základným objektom výskumu politickej vedy je: 

a) politický systém 
b) politická moc 
c) politický život 
 

5. Koľkými poslancami disponuje Národná rada Slovenskej republiky? 
a) 100 
b) 150 
c) 75 

 
6. Volebné kvórum pre samostatné politické strany v SR pri parlamentných voľbách je: 

a) 5% 
b) 7% 
c) 10% 

 
7. Federácia je: 

a) štát s jedným mocenským centrom 
b) zložený štát, vzniknutý spojením viacerých štátov 
c) voľné združenie štátov 

 
8. Antisemitizmus je: 

a) nenávisť k príslušníkom iného národa 
b) rasová nenávisť k Židom 
c) strach z príslušníkom cudzieho národa 
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9. Inštitút verejného ochrancu práv plní v SR: 
a) Amnesty International 
b) Ústavný súd 
c) Ombudsman 

 
10. Policajný zbor SR patrí pod rezort: 

a) obrany 
b) vnútra 
c) spravodlivosti 
 

11. Hlavou exekutívy/výkonnej moci v Slovenskej republike je: 
a) predseda parlamentu 
b) predseda vlády 
c) prezident 
 

12. NATO vzniklo v roku: 
a) 1945 
b) 1949 
c) 1952 

 
13. Do akej jazykovej skupiny (vetvy) patrí latinčina? 

a) románske jazyky 
b) germánske jazyky 
c) slovanské jazyky 

 
14. K západoslovanským jazykom nepatrí: 

a) slovenčina 
b) čeština 
c) bieloruština 

 
15. Slovenčina ako supersystém v sebe zahŕňa: 

a) spisovný jazyk 
b) súbor jazykových príbuzných systémov 
c) spisovný jazyk, súbor jazykových príbuzných systémov a menej diferencované miestne nárečia 

 
16. Slovenský jazyk sa vyvinul: 

a) z praslovanského základu samostatne 
b) odštiepením sa od češtiny 
c) ako nárečie slovanských kmeňov 

 
17. Prvou tlačou vydanou knihou (v roku 1844) v štúrovskej spisovnej slovenčine je: 

a) Sládkovičova básnická skladba Marína 
b) Kalinčiakova próza Reštavrácia 
c) Hurbanov almanach Nitra 

 
18. Pod pojmom (termínom) etymológia rozumieme: 

a) náuku o skúmaní pôvodu a vývine slov 
b) náuku o gramatickej stavbe jazyka 
c) náuku o zostavovaní slovníkov 
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19. K dramatickým žánrom umeleckého štýlu nezaraďujeme: 
a) komédiu 
b) tragédiu 
c) román 

 
20. Ako sa volala literárna príloha Slovenských národných novín, ktorú založil a od 1845 do 1846 

vydával Ľudovít Štúr? 
a) Slovenský Sokol 
b) Orol Fatranský 
c) Orol Tatranský 

 
 

21. Ktorý z básnikov slovenskej moderny vstúpil do literatúry pod pseudonymom Janko Cigáň (J.C.)? 
a) Janko Jesenský 
b) Vladimír Roy 
c) Ivan Krasko 

 
 

22. Tragický príbeh židovského dievčaťa Evy a kresťanského chlapca Igora počas rasového 
prenasledovania v období druhej svetovej vojny spisovateľ Rudolf Jašík spracoval v románe: 

a) Čierne a biele kruhy 
b) Námestie svätej Alžbety 
c) Mŕtvi nespievajú 

 
23. Kapacita pamätí číslicových počítačov sa uvádza v bajtoch (B). 1 B predstavuje: 
a) 8 bitov  
b) 2 bity 
c) 1024 bitov 

 
24. Vyznačte prídavné zariadenie, ktoré patrí do kategórie vstupné zariadenie! (zabezpečuje iba 

vstup údajov do počítača): 
a) pevný disk 
b) myš 
c) monitor 

 
25. Komponent počítača, ktorý obsahuje tzv. aritmeticko-logickú jednotku (ALU) a teda vykonáva 

i operácie tohto typu sa nazýva: 
a) zbernica 
b) procesor 
c) operačná pamäť (RAM) 

 
26. Niektoré súbory sú príliš veľké, preto je výhodné ukladať ich na disk v tzv. komprimovanej 

podobe. Ktorá z uvedených prípon je typická pre komprimované súbory? 
a) .gif 
b) .docx 
c) .zip 
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27. Ktorým pomenovaním sa označuje virtuálny priestor, kam je možné ukladať rôznorodé súbory  
a mať k nim prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetovej siete? 

a) FTTH 
b) cloud 
c) RAM 

 
28. Zápis informácií do DVD nosiča prebieha pomocou: 
a) magnetického zápisu 
b) lasera 
c) elektromagnetickej indukcie 

 
29. Kapacita pamätí číslicových počítačov sa uvádza v bajtoch (B). Vyššie jednotky sú kilobajty (kB). 1 

kB je: 
a) 1000 B 
b) 1024 B 
c) 1256 B 

 
30. Privátna (súkromná) počítačová sieť, ktorú vlastní organizácia, ktorej slúži, sa nazýva: 
a) intranet 
b) internet 
c) extranet 

 
 

 


