
Na prijímacej skúške sa jazykové vedomosti overujú formou testu, ktorý je zostavený v 

rozsahu stredoškolského učiva.  

Čas trvania testu: 40 minút  

Testuje sa:  

a) porozumenie textu a jednotlivých myšlienkových súvislostí v texte,  

b) ovládanie všeobecnej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a ich použitie v kontexte,  

c) ovládanie funkcií jazyka v rôznych situáciách.  

Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB vydala Požiadavky na prijímacie skúšky 

zo všetkých jazykov prijímacej skúšky ako jednu z pomôcok pri príprave na túto skúšku. 

Bibliografické údaje týchto požiadaviek sú uvedené v odporúčanej literatúre.  

Písomný test zisťuje vedomosti na úrovni stredne pokročilých, ktorá sa vyžaduje ako základ 

pre efektívne zvládnutie ekonomicky zameranej angličtiny (Business English) počas štúdia na 

Ekonomickej fakulte UMB.  

Test má 3 časti:  

1. časť obsahuje krátke texty s vynechanými výrazmi na doplnenie s cieľom zistiť 

schopnosť porozumieť prečítanému textu, zistiť gramaticko-lexikálne vedomosti 

a schopnosť použiť ich v kontexte,  

2. časť obsahuje text na čítanie s úlohami na porozumenie obsahu,  

3. časť obsahuje úlohy s výberom vhodných odpovedí v konkrétnych situáciách s cieľom 

zistiť ovládanie funkcií jazyka. 

V prvej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie 

súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň použitie jazyka v kontexte. 

Do textu doplní vhodný chýbajúci výraz, ktorý logicky a jazykovo zapadá do daného 

kontextu.  

Príklad:  

Read the text below and choose the most suitable expressions to complete the gaps.   

 Hotels in New York (1) ___. People want to visit New York, but they (2) ___ enough money. 

One man knows this. He offers cheap accommodation. It costs only 40 dollars (3) ___. 

1. A. seem to be cheap B. are expensive C. are not expensive D. should be expensive 

2. A. have B. will have C. do not have D. may have 

3. A. a night B. in night C. with night D. on night 

(Correct answers: 1 B, 2 C, 3 A) 

V druhej časti študent preukáže najmä pochopenie obsahu prečítaného textu, schopnosť 

vyhľadať detailnú alebo špecifickú informáciu, prípadne schopnosť interpretovať hlavnú 

myšlienku či jednotlivé myšlienky textu.  

Zo štyroch ponúknutých možností na zodpovedanie konkrétnej otázky či úlohy týkajúcej sa 

prečítaného textu vyberie tú, ktorá najlepšie zodpovedá alebo vystihuje realitu textu. 



Príklad:  

Read the following article and answer the question that follows. Choose the letter of the 

correct answer.  

While they were sailing up the west coast of Africa they ran out of food, and had to land to 

collect more supplies. This delayed them, and it was only after fifteen months that they 

reached a country they knew - Morocco. From there they went on to Gibraltar and then sailed 

east to Egypt. When they eventually arrived home, they had been away for over two years, 

and had travelled 25,000 km.  

1. The whole journey took  

A.  nearly two years.  B. more than 2 years.  C. 3 years.  D. 2 years.  

(Correct answer: B)  

V tretej časti študent vyberá vhodnú odpoveď/reakciu pre danú situáciu. Z ponúknutých 

možností vyberte najvhodnejšiu odpoveď/reakciu v danej situácii.  

Príklad:  

Choose the most suitable answer to the question. 

How do you make your living? 

A. I live in the outskirts of town. 

B. I work at a bank. 

C. I go to work by car. 

(Correct answer: B)  

 

Odporúčaná literatúra:  
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