
TEST LIT7 - Dobrodružná,
fantasy a detektívna literatúra

Test vytvoril
Alexandra
Ďurinová

Vypracujte tento test, dajte si pozor na otázky s viacerými odpoveďami. Po vyriešení
testu kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť celý test.

Otázka č.1: O vedeckom prieskume mladého novinára,
profesora Challengera a lorda Roxtona, ktorý mal
potvrdiť existenciu predhistorického života na našej
planéte, rozpráva úryvok:

(1 bod)

a) Nezabudnuteľná cesta
b) Na ten obraz nikdy nezabudnem
c) Na tú cestu nikdy nezabudnem
d) Cesta do hlbín Zeme

Otázka č.2: Čo nepatrí medzi znaky fantasy literatúry? (1 bod)

a) nezaraďujeme ju do žánru dobrodružnej literatúry
b) zobrazuje prvky, ktoré sa nezhodujú s realitou
c) zaraďujeme ju do žánru populárnej literatúry
d) zobrazuje prvky, ktoré sa zhodujú s realitou

Otázka č.3: Akým umeleckým prostriedkom je spojenie
KYSLÁ GRIMASA?

(1 bod)

a) zdrobnenina
b) prirovnanie
c) epiteton
d) personifikácia

Otázka č.4: Komu chcel otec vlk ukázať mláďa Mauglího? (1 bod)

a) ľuďom
b) Šer Chánovi
c) vlčej svorke
d) Tabakimu

Otázka č.5: Vyber správnu možnosť, čo sa týka témy diela
Percy Jackson:

(1 bod)



a) Hľadanie ukradnutého meča boha Poseidona.
b) Hľadanie ukradnutého blesku boha Dia.
c) Hľadanie ukradnutého meča boha Dia.
d) Hľadanie ukradnutého blesku boha Poseidona.

Otázka č.6: Urči pravdivé tvrdenie o diele Sivé vĺča. (1 bod)

a) Vĺčaťu dlho trvalo, kým pochopilo, že všetky steny jaskyne sú rovnaké.
b) Jednookého roztrhal divý rys, ktorý bránil rysicu s mláďatami.
c) Vĺča sa nesmierne bálo východu z jaskyne a nechcelo sa ani pohnúť.
d) Jednooký chodieval za potravou sám, iba v čase hladu išla aj vlčica.

Otázka č.7: Umelecký prostriedok - kvietok žmurkol - je: (1 bod)

a) prirovnanie
b) epiteton
c) personifikácia
d) zdrobnenina

Otázka č.8: V detektívnej literatúre je hlavnou postavou
príbehu:

(1 bod)

a) vedľajšie postavy
b) autor príbehu
c) páchateľ
d) detektív

Otázka č.9: Synonymum slova drobizg je: (1 bod)

a) dieťa
b) dospelý jedinec
c) malý kotlík
d) hrášok

Otázka č.10: Ktoré tvrdenie o úryvku Rivali je
nepravdivé?

(1 bod)

a) Kôň Pluto prekročil dáždnik, ktorý spadol počas Klausovho vystúpenia z balkóna.
b) Klaus bol už viac ako dva roky žiakom Španielskej jazdeckej školy vo Viedni.
c) Hansova rodina patrila k najbohatším vo Viedni a jazdiť sa naučil ešte skôr, ako
vedel chodiť.
d) Hans nespadol z koňa, keď kôň vyskočil do vzduchu a na vrchole výskoku vyhodil



zadnými nohami v nádhernej kapriole.

Otázka č.11: Pravdaže si ho chcem ponechať. Len si
pokojne lež, malá Žabka. Ó, Mauglí – lebo Mauglím,
Žabkou ťa chcem volať – nadíde čas, keď ty budeš Šer
Chána naháňať tak, ako on naháňal dnes teba. Označ
nepravdivé tvrdenie o uvedenej ukážke.

(1 bod)

a) Ukážka je z diela Kniha džunglí.
b) Zákon džungle hovorí, že dospelý vlk svorky môže zabiť vĺča, kým nezabije prvého
srnca.
c) Autorom diela, z ktorého je ukážka, je anglický spisovateľ Rudyard Kipling.
d) Témou ukážky je príbeh malého chlapca Mauglího, ktorého matka Vlčica prijala
medzi svoje mláďatá.

Otázka č.12: Urči druh rozprávania daného úryvku: Klaus
kráčal pozdĺž radu boxov. Na každom z nich bola žŕdka a
hore na nej štítok s menom, orámovaný mosadzou.
Klaus ich však nepotreboval čítať. Vedel ich všetky
naspamäť.

(1 bod)

a) dialóg
b) monológ
c) on-rozprávanie
d) ja-rozprávanie

Otázka č.13: Urči správne poradie pomenovania daných
umeleckých jazykových prostriedkov: napäté ticho,
búrka odišla, chladným úsmevom, brnenie rinčalo ako
plech

(1 bod)

a) prirovnanie, personifikácia, epiteton, zdrobnenina
b) personifikácia, epiteton, personifikácia, prirovnanie
c) epiteton, prirovnanie, personifikácia, prirovnanie
d) epiteton, personifikácia, epiteton, prirovnanie

Otázka č.14: Čo patrí k znakom dobrodružnej literatúry
(viac správnych možností):

(2 body)

a) má nezvyčajný príbeh
b) príbeh sa odohráva v známom prostredí
c) hlavný hrdina nemá výnimočné schopnosti



d) patrí do vážnej literatúry
e) poetické dielo vyznačujúce sa dobrodružstvom
f) postavy sú jasne odlíšené na kladné a záporné

Otázka č.15: Ktorou jedinou vecou sa líšil kráľ ľudoopov
od Chalengera?

(1 bod)

a) žltou farbou kože
b) hustou bradou
c) červenou farbou kože
d) hnedou farbou kože



Vyhodnotenie
1) b
2) d
3) c
4) c
5) b
6) d
7) c
8) d
9) a
10) d
11) b
12) c
13) d
14) a,f
15) c


