
Vzorový test – prijímacie skúšky – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

a výchovy k občianstvu 
 

anglický jazyk a literatúra 
1. If we had known you were in hospital, we … to see you. 

a/ will come  

b/ could come  

c/ would come  

d/ would have come 

2. .... did Frank meet in the city centre? – Alice. 

a/ What  

b/ Whose  

c/ Who  

d/ Which 

3. I think Gillian has got ...flu. 

a/ a 

b/ an  

c/ the  

d/ - 

4. What´s wrong? – I have hurt ... arm. 

a/ mine  

b/ the  

c/ myself  

d/ my 

5. Who is the ... pupil in this class? 

a/ eldest 

b/ oldest  

c/ older  

d/ most old 

6. My brother said that he ... a holiday then. 

a/ needs  

b/ will need  

c/ needed  

d/ has needed 

7. It is my dream to climb … Mount Blanc. 

a/ a  

b/ an 

c/ the  

d/ -  

8. … River Váh is the longest river in Slovakia. 

a/ A  

b/ An  

c/ The  

d/ -  

9. Before I … the house, I had closed all the windows. 

a/ have left  

b/ had left  

c/ am leaving  

d/ left 

10. My hair is too long. It needs …. 

a/ cut  

b/ be cut  

c/ to cut  

d/ to be cut. 

11. The doctor made me … in bed for one week. 

a/ staying 



b/ stayed  

c/ to stay 

d/ stay 

12. Latin … compulsory in classical grammar schools. 

a/ used to be  

b/ would be  

c/ has been  

d/ used to being 

13. I … to Japan next month. 

a/ am flying  

b/ am go flying  

c/ will flying  

d/ am used to fly 

14. I wish you … so much. It is bad for your health. 

a/ won´t be smoking  

b/ aren´t smoking  

c/ don´t smoke  

d/ didn´t smoke 

15. There are … apples left. Somebody has eaten them all. 

a/ some  

b/ few  

c/ much  

d/ no 

16. You are wet. It … 

a/ must to rain  

b/ must have been raining  

c/ had to rain  

d/ must rain 

17. … plans you might have for the afternoon; you will have to change them. 

a/ However  

b/ Whatever 

c/ Whoever  

d/ Wherever 

18. The street was … crowded that we couldn´t pass. 

a/ such  

b/ very 

c/ so  

d/ as 

19. The climbers are reported to … during the storm last night. 

a/ die  

b/ died  

c/ have died  

d/ had died 

20. It is all right, we … hurry. We have plenty of time. 

a/ mustn´t  

b/ shouldn´t  

c/ can´t  

d/ needn´t 

21. I am looking ... my holiday. 

a/ at  

b/ forward to  

c/ up  

d/ for 

22. I don´t have a job. I am.... 

a/ lonely  

b/ sick 



c/ astonished  

d/ unemployed 

23. We are having a very ... party on Saturday. There is no need to dress up. 

a/ imformal  

b/ informal  

c/ unformal  

d/ nonformal 

24. I´ve cut my finger. It is .... 

a/ sneezing  

b/ fainting  

c/ snoring  

d/ bleeding 

25. Steve is a/an ... in a bank. He loves working with money. 

a/ cashier  

b/ accountant  

c/ chef  

d/ lawyer 

26. She … a lot of her free time reading. 

a/ does  

b/ makes  

c/ spends  

d/ has 

27. He … his exam because he didn´t study. 

a/ missed  

b/ failed  

c/ disapproved  

d/ fell behind 

28. I can´t move the table. Could you ... me a hand, please? 

a/ give  

b/ get  

c/ borrow  

d/ take 

29. People who take other people by force are called …. 

a/ smugglers  

b/ burglars  

c/ kidnappers  

d/ vandals 

30. She doesn´t … of my decision. 

a/ accept 

b/ support  

c/ agree  

d/ approve 

výchova k občianstvu  
31. Hlavou dedičnej monarchie nie je: 

a) knieža 

b) emir 

c) cár 

d) guvernér 

32. Prezident USA je volený: 

a) zborom voliteľov 

b) poslancami Snemovne reprezentantov 

c) oprávnenými voličmi 

d) poslancami Senátu 

33. Prvý prezident súčasnej SR bol zvolený: 

a) oprávnenými voličmi 

b) parlamentom 



c) kolégiom elektorov 

d) menovaný Radou sudcov 

34.  Aktívne volebné právo predstavuje: 

a) možnosť voliť 

b) možnosť kandidovať 

c) možnosť byť členom volebnej komisie 

d) možnosť zratúvať hlasy 

35. K prvkom priamej demokracie nepatrí: 

a) referendum 

b) plebiscit 

c) sloboda zhromažďovania 

d) zákonodarná iniciatíva 

36.  Ústava SR sa skladá z: 

a) z paragrafového textu 

b) z preambuly a hláv 

c) zo zákonov a noriem 

d) z normatívnych právnych aktov 

37. Prvým prezidentom súčasnej SR bol: 

a) Michal Kováč 

b) Rudolf Šuster 

c) Václav Havel 

      d) Alexander Dubček 

38.  Predseda vlády ČR je: 

a) Petr Fiala  

b) Jiří Paroubek 

c) Mirek Topolánek 

d) Bohuslav Sobotka 

39.  Prezidentom Ruskej federácie je: 

a) Vladimir Putin 

b) Dmitrij Medvedev 

c) Boris Jeľcin 

d) Michail Gorbačov 

40.  Medzi súčasné vládne koaličné strany na Slovensku nepatrí: 

a) Kotlebovci – ĽS NS 

b) SaS 

c) SME RODINA 

d) OĽaNO – NOVA – KÚ - ZZ 

41. Ktorý z uvedených pojmov nepatrí medzi politické ideológie: 

a) demokracia 

b) konzervativizmus 

c) liebralizmus 

d) socializmus 

42. Karol Marx rozdelil spoločnosť na dve sociálne triedy: 

a) robotníci (proletariát) a kapitalisti (vlastníci výrobných prostriedkov) 

b) konzervatívci a liberáli 

c) veriaci a neveriaci 

d) utilitaristi a deontológovia 

43. Autorom známeho výroku „Viem, že nič neviem“ je: 

a) Jean Jacques Rousseau 

b) Sokrates 

c) Cicero 

d) sv. Augustín 

44. Prvým tajomníkom ÚV KSČ a hlavnou postavou obdobia „Pražskej jari“ v Československu v roku 

1968 bol známy slovenský politik: 

a) Michal Kováč 

b) Robert Fico 



c) Antonín Zápotocký 

d) Alexander Dubček 

45. Vojenský pakt/zmluva, ktorá bola uzatvorená medzi štátmi východného bloku počas obdobia Studenej 

vojny niesla názov: 

a) Parížska 

b) Mníchovská 

c) Varšavská 

d) Bratislavská 

46. Filozofická disciplína, ktorá skúma teóriu poznania sa nazýva: 

a) ontológia 

b) gnozeológia 

c) deontológia 

d) konzekvencializmus 

47. Filozofická disciplína, ktorá skúma teóriu bytia sa nazýva: 

a) ontológia 

b) gnozeológia 

c) deontológia 

d) konzekvencializmus 

48. Kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce 

sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň 

obstoja pred jeho kritikou sa nazývalo: 

a) konzervatívny prístup 

b) klerikalizmus 

c) sekularizmus 

d) osvietenstvo 

49. Presvedčenia, že zmeny sa nedajú robiť radikálne, alebo považovanie aktuálnych pomerov za dobré, 

alebo strach z ešte horších pomerov, ako aj odpor voči liberalizmu, socializmu a utopistickým reformátorom 

sú príznačné pre ideologický smer: 

a) socializmus 

b) konzervativizmus 

c) liberalizmus 

d) utilitarizmus 

50. Sústavy politických a/alebo ekonomických a/alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť 

slobodu a práva jednotlivca, pričom indivíduum je v centre pozornosti daného prístupu sú esenciálnym 

znakom ideológie: 

a) konzervativizmu 

b) liberalizmu 

c) ekologizmu 

d) fašizmu 

51. Politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu 

celej/alebo časti výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve sa 

nazýva: 

a) liberalizmus 

b) trhové hospodárstvo 

c) konzervativizmus 

d) socializmus 

52. Autorom prelomového pedagogického diela Emil bol: 

a) John Rawls 

b) John Dewey 

c) John Stuart Mill 

d) Jean Jacques Rousseau 

53.  Ktorý z uvedených autorov nepatrí medzi antických mysliteľov: 

a) Platón 

b) Sokrates 

c) sv. Tomáš Akvinský 

d) Aristoteles 



54. Ktorý z uvedených autorov patrí medzi predstaviteľov kresťanskej filozofie: 

a) Francis Bacon 

b) sv. Augustín 

c) Thomas Hobbes 

d) Aristoteles 

55. Utópia/utopická filozofia či predstava je: 

a) utilitaristický prístup vo filozofii 

b) deontologický prístup vo filozofii 

c) významový útvar pozostávajúci zo súboru predstáv o budúcich ideálnych stavoch spolužitia 

ľudí, pojednáva o ideálnom usporiadaní spoločnosti 

d) konzekvencialistický prístup vo filozofii 

56. Za kolísku demokracie považujeme: 

a) antické Grécko 

b) antický Rím 

c) Francúzsko 

d) Nemecko 

57. Schengenská hranica sa nachádza na Slovensku na hraniciach s: 

a) Maďarskom 

b) Českou republikou 

c) Poľskom 

d) Ukrajinou 

58. Za učiteľa národov je označovaný: 

a) E. Rotterdamský 

b) J. A. Komenský 

c) J. J. Rousseau 

d) F. Bacon 

59. Vstup Slovenska do Schengenského priestoru sa uskutočnil v roku: 

a) 2009 

b) 2004 

c) 2007 

d) 2012 

60. Slovensko sa stalo členom NATO v roku: 

a) 2007 

b) 2009 

c) 2004 

d) 1999 
 


