Ceny pohonných látok klesajú, Slovnaft očakáva tento rok kolísanie cien
Benzín a nafta začali v piatok lacnieť. Podľa Mareka Senkoviča zo Slovnaftu by mali byť ceny tento rok
stabilné s miernymi výkyvmi nahor aj nadol.

1. Uvedený text s priloženou tabuľkou predstavuje:
A) správu v publicistickom štýle.
B) plagát v náučnom (odbornom)štýle.

C) správu v administratívnom štýle.
D) oznámenie v publicistickom štýle.

2. Červená farba v grafe označuje
A) priemernú cenu nafty za týždeň.
B) priemernú cenu LPG za týždeň.

C) týždennú priemernú cenu benzínu.
D) týždennú priemernú cenu ropy.

3. Označ nepravdivé tvrdenie!
A)
B)
C)
D)

Portál sme.sk informuje o cenách pohonných hmôt.
Ceny pohonných hmôt budú klesať po celý rok.
Tento rok Slovnaft očakáva kolísanie cien.
Ceny sa budú pohybovať nahor aj nadol iba mierne.

4. Graf zobrazuje ceny pohonných hmôt v časovom rozmedzí
A) 6 rokov, polročne.
B) 5 rokov, ročne.

C) 5 rokov, polročne.
D) 6 rokov, ročne.

5. Z ukážky vyplýva:
A)
B)
C)
D)

Cena LPG boli stále najnižšie v porovnaní s benzínom a naftou.
Cena nafty v súčasnosti je na úrovni ceny benzínu v roku 2011.
Cena LPG najmenej kolíše v porovnaní s benzínom a naftou.
Ceny benzínu boli najvyššie v roku 2012 a najnižšie v roku 2010.

6. Slová nahor a nadol sú
A) synonymá.
B) antonymá.

C) homonymá.
D) viacvýznamové.

7. V ktorej možnosti je výraz, ktorým nemôžeme nahradiť cudzie slovo stabilný?
A) nemenný, pevný, fixný
B) stály, trvalý, ustálený

C) rovnaký, ustálený, stály
D) trvalý, nemenný, kolísajúci

8. Vyber možnosť, v ktorej sú správne označené pomenovania pohonné hmoty a Slovnaft!
A) združené pomenovanie, skratkové slovo
B) združené pomenovanie, iniciálová skratka

C) obrazné pomenovanie, skratka
D) obrazné pomenovanie, iniciálová skratka

9. Slovo liter sa skloňuje
A) podľa vzoru dub
B) podľa vzoru stroj

C) má zmiešané skloňovanie – dub, stroj
D) podľa vzoru chlap

10. Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené gramatické kategórie podčiarknutého slovesa?
A) minulý čas, podmieňovací spôsob
B) prítomný čas podmieňovací spôsob

C) budúcu čas, podmieňovací spôsob
D) prítomný čas, oznamovací spôsob

11. Prezri si nasledujúcu tabuľku a odpovedz na otázky.
Ukazovateľ (r. 2018)

Benzín natural 95 (€/l)

LPG (€/l)

Motorová nafta (€/l)

1. týždeň (1. 1. 2018 - 7. 1. 2018)

1,304

0,586

1,190

2. týždeň (8. 1. 2018 - 14. 1. 2018)

1,318

0,585

1,202

3. týždeň (15. 1. 2018 - 21. 1. 2018)

1,330

0,584

1,195

4. týždeň (22. 1. 2018 - 28. 1. 2018)

1,329

0,584

1,194

5. týždeň (29. 1. 2018 - 4. 2. 2018)

1,341

0,585

1,202

6. týždeň (5. 2. 2018 - 11. 2. 2018)

1,324

0,578

1,190

7. týždeň (12. 2. 2018 - 18. 2. 2018)

1,294

0,576

1,160

Ktorý týždeň boli všetky tri pohonné látky najlacnejšie? _____________________________________
Ktorý týždeň vystúpili ceny pohonných látok najvyššie?
benzín: _____________________ LPG: ________________________ nafta: ______________________
Vyznač v tabuľke pri každej pohonnej látke:




zelenou, kedy daná pohonná látka dosiahla druhú najvyššiu hodnotu
červenou, kedy daná pohonná látka dosiahla druhú najnižšiu hodnotu
žltou, kedy daná pohonná látka dosiahla strednú hodnotu.

