
TEST PRE 9. ROČNÍK - ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

Meno a priezvisko:  

 

Otázky k ukážkam textov 

Ktorou skratkou sa označuje útvar, v ktorom vraj postrelený policajt pracuje?  

Ako sa volá obec, v ktorej údajne došlo k streľbe na policajta?  

Ako sa volá hovorca UOKFK?  

Ako sa zmenia informácie pre spotrebiteľov na obaloch výrobkov?  

Aké najmenšie množstvo úlovkov budú musieť rybári vyložiť na pevnine?  

Aká veľká časť úlovku sa dnes vyhadzuje ako odpad?  

Ako sa nazýva inštitúcia, ktorá schválila zmeny v nariadeniach o rybárstve?  

Ktoré slovenské odborné slovo je synonymom pre proterozoikum?  

Koľko rokov približne trvalo proterozoikum?  

Ako sa nazýva štvrtý eón vo vývoji Zeme?  

Kedy sa prudko zvýšilo v proterozoiku množstvo kyslíka v mori?  

Ako sa volá rastlina, ktorá v starovekom Ríme symbolizovala večnú lásku?  

Kedy sa symbol srdca objavil na kartách?  

Ako sa odborne nazýva nasledujúci typ znaku?  <3  

Čo sa, podľa textu, nachádzalo na starých korintských vázach okrem hrozna a brečtanu?  

 

Ukážka č. 1 

ČR: V okolí Prahy sa strieľalo, podozrivý zranil policajta  

Praha 10. decembra (TASR) - Podozrivá osoba vystrelila dnes pri zásahu českej protikorupčnej polície v 

Stredočeskom kraji na jedného z policajtov a spôsobila mu zranenia, v dôsledku ktorých však nie je v ohrození 

života. Informovali o tom servery iDNES.cz a Novinky.cz s odvolaním sa na hovorcu Útvaru pre odhaľovanie 

korupcie a finančnej kriminality (ÚOKFK) Jaroslava Ibeheja. 

Polícia vzhľadom na vážnosť kauzy, ale aj z taktických a bezpečnostných dôvodov dnes viac informácií 

neuvoľní, uviedla pre iDNES.cz jej hovorkyňa Štěpánka Zatloukalová. Podľa nej sa operácia, ktorej charakter nie je 

známy, odohrala v okolí Prahy. Polícia je teraz v úzkom kontakte so štátnym zastupiteľstvom, aby došlo k stanoveniu 

právnej kvalifikácie činu. 

Tlačová konferencia k prípadu je avizovaná na stredajšie predpoludnie. 

Ako vyplýva z informácií denníka Právo a internetového serveru Novinky.cz, zranený policajt by mal byť 

príslušníkom Útvaru rýchleho nasadenia (URNA), ktorého členovia asistovali pri zatýkaní v Stredočeskom kraji. Bez 

ďalších podrobností to potvrdil šéf útvaru Libor Lochman. 

Dejiskom raňajšej streľby mala byť podľa poznatkov redakcie obec Herink v okrese Praha-východ. 

Podľa hodnoverného zdroja denníka Právo trafil projektil policajta trochu pod vestu, ale malo by ísť iba o 

škrabnutie. Zatýkanie strieľajúcej osoby prebehlo bez použitia zbrane zo strany polície. 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Ukážka č. 2 

Europoslanci odobrili konečnú podobu spoločnej rybárskej politiky EÚ 

Brusel/Štrasburg 10. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili konečnú 

podobu reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ. Súčasťou reformy budú od roku 2014 kľúčové opatrenia týkajúce 

sa zastavenia nadmerného rybolovu a zákazu odhadzovania nechcených úlovkov do mora. 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly


Zmeny sa dotknú aj rozsahu informácií, ktoré si spotrebitelia budú môcť nájsť na obaloch výrobkov. Nové 

pravidlá nadobudnú účinnosť začiatkom roka 2014 a mali by viesť k udržateľnejšiemu rybolovu. 

Rybári budú podľa novej reformy musieť rešpektovať pravidlo maximálneho udržateľného výnosu, čo 

znamená neloviť väčší objem rýb, než je daný druh v rámci jedného roka schopný reprodukovať. Cieľom je obnova a 

udržanie populácií rýb nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu. Parlament v snahe zabrániť praktikám 

zbavovania sa nechcených úlovkov alebo rýb nevhodnej veľkosti, čo je dnes bežnou a legálnou praxou, presadil, aby 

boli rybárske plavidlá povinné vyložiť aspoň 95 percent všetkých svojich úlovkov na pevnine.  

Objem vyhodených rýb tvorí až štvrtinu celkových úlovkov v EÚ. Väčšina z týchto rýb pritom zahynie. 

Poslanci EP chcú, aby sa ryby, ktoré nedosahujú dostatočnú veľkosť, využívali na iné účely, ako je ľudská spotreba. 

Časový rámec zavedenia tejto povinnosti bude závisieť od druhu rýb. Na prvé druhy sa bude vzťahovať už v 

roku 2015. 

Reforma novelizuje aj ďalšie pravidlá spoločnej politiky rybolovu. Princíp udržateľnosti sa bude vzťahovať aj 

na lode EÚ, ktoré lovia mimo vôd únie. Rybári z EÚ budú môcť po novom loviť v teritoriálnych vodách tretích krajín 

iba nadbytočné ryby. Členské štáty s nadmernou rybárskou flotilou by mohli byť v budúcnosti penalizované 

pozastavením alebo prerušením platieb z fondu EÚ pre rybné hospodárstvo. 

V rámci reformy europoslanci schválili aj nové pravidlá organizácie trhov s produktmi rybolovu. Tie by mali 

priniesť lepšie informovanie spotrebiteľov aj prostredníctvom požiadavky na podrobnejšie informácie na obaloch 

výrobkov. Dnešné rozhodnutie EP musia ešte na budúci týždeň schváliť zástupcovia členských štátov (Rada), aby 

mohli byť nové pravidlá uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vstúpili tak do platnosti. 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Ukážka č. 3 

Proterozoikum alebo starohory, alebo algonkium je eón vo vývoji Zeme, v poradí tretí po archaiku, po ňom 

nasledovalo fanerozoikum. Časový interval proterozoika je 2,5 miliardy - 542 mil. rokov. Pojem starohôr vymedzil E. 

Emmons a Ch. D. Walcott v roku 1888. 

Pôvodne bola hranica medzi proterozoikom a fanerozoikom (kambriom) stanovená na prvý masívny výskyt 

skamenelín vyšších živých foriem (napr. trilobitov), no napriek neskorším objavom existencie života v proterozoiku 

sa táto hranica už nemenila, takže zostáva zachovaná na 542 mil. rokov. 

Zloženie morskej vody v proterozoiku nie je presne známe. Isté je len to, že obsah minerálnych látok v mori 

sa výrazne odlišoval od dnešného. Podobne ako dnes aj vtedy záviselo zloženie morskej vody od procesov a pomerov 

na povrchu Zeme. More pred 2 500 mil. rokmi obsahovalo extrémne málo takých minerálnych zložiek, ktoré by sa 

doňho splavili ako produkty erózie kontinentov. Chýbali rozpustné soli sodíka (teda aj kamenná soľ), draslíka, 

horčíka a vápnika. Vo vysokej miere boli pravdepodobne prítomné prvky pochádzajúce zo sopečnej činnosti ako 

chróm, bróm, jód a síra. Pokiaľ ide o obsah kyslíka vo vode, môžeme s istotou povedať, že morská voda v ranom 

proterozoiku pôsobila redukčne, vytláčala kyslík z chemických zlúčenín. Iba pred 2 300 mil. rokmi sa morská voda 

obohatila kyslíkom v dôsledku prudkého nástupu fotosynteticky aktívnych mikroorganizmov. 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Proterozoikum) 

 

Ukážka č. 4 

Srdce, symbol lásky 

Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol, ktorý môže označovať lásku a všetko možné s ňou spojené. 

Jeden z výkladov je, že znázornenie predstavuje štylizované figové listy. Tie sa v 2. tisícročí pred Kr., neskôr 

spoločne s listami brečtanu objavujú ako dekorácia na vázach a minojských freskách. V 8. storočí pred Kr. dekorujú 

korintskí maliari vázy figurálnymi zobrazeniami spoločne s brečtanovými listami a vinnými hroznami v podobe 

srdca. Brečtan v gréckej, rímskej a ranej kresťanskej kultúre symbolizoval večnú lásku. 

V rytierskej literatúre 12. a 13. storočia sa objavujú listy brečtanu v milostných scénach, často zmaľované do 

červena; červená sama je pritom symbolom lásky. Dnes známy symbol červeného srdca sa rozšíril po Európe, k 

tomuto rozšíreniu napomohla tiež úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré je samo symbolom božej lásky k 

človeku, v katolíckej cirkvi. Symbol srdca sa dostal do heraldiky a ku koncu 15. storočia sa symbol srdca objavil tiež 

na kartách. 

Symbol srdca sa ujal ako metafora ľudského srdca až medzi 13. a 16. storočím. Skôr sa k tomu istému 

používalo píniových šišiek či pyramídy. 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)) 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://sk.wikipedia.org/wiki/Proterozoikum
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)

