
                                             Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

                                                                              Školský rok 2016/2017     B 

                                                                                                     

Kód  žiaka:............................................................................ 

Na vypracovanie tejto skúšky máte  60 minút. Pozorne si prečítajte zadania jednotlivých úloh a svoje 

odpovede zapisujte  priamo do textu.         

Maximálny  počet bodov : 40 

Prajeme veľa úspechov!  

 

1. PRAVOPISNÝ  TEST  

/V texte  chýba 30  hlások. Za každé správne doplnenie hlásky získate 0,5 b. Spolu: 15 bodov. / 

Doplňte do textu vynechané hlásky.  (15) 

Milujem  kr_stáľovo čistú vodu v rieke _ierny  _áh. V blízkom revír_ žijú nebezpečné zver_. 

V deväťdesiat – ch rokoch dvadsiateho storočia kupovali mlad – ľudia topánky v predajni 

obuv -.  Odkázal som Andre -, že má kúpiť zväzok mrkv-  a reďkv - . Obrázok má dve os – 

súmernosti. Lekárk- ne rady som poslúchla. V – užnej  _merike boli s moj – m výkonom 

všetci spokojn - . Mot – l -   let sa m – páči. Boli tam siedm -  pekn – chlapci.  V dlhom tunel -  

boli  rozsvietené žiarivé lamp - . Radkov – m kamarátom som sa zapáčila. T – to ohromn-  

hudobníci vyhrali súťaž _ opradskej hudobnej jar -. Skončili prv - .  

2. VEDOMOSTNÝ   TEST 

Správne odpovede zakrúžkujte!  

1.V ktorej možnosti sú napísané iba iniciálové skratky ?   (1) 

A:  cm, m, Tanap 

B:  kg, l, VSŽ 

C:  PNS, VPN, ZŠ 

D:  Slovnaft, Tanap, Pienap 

2. Ktorú dvojicu slov možno doplniť na vynechané miesta vo vete? (1) 

Košice - .............................   je  miestom, kde boli dve ........................... 

A:   Staré Mesto / gymnáziá                        B:  Staré Mesto/ gymnázia 

C:  Staré mesto/ gymnáziá                          D: Staré mesto / gymnáziá 



3. K podstatným menám v mužskom rode napíšte tvar ženského rodu: (2) 

      beloch → .......................................... občan → ............................................... 

      sok → ............................................... kritik → ................................................  

4. Napíšte tvary G plurálu podstatných mien: (2) 

    reakcia → ......................................... stanica → ..........................................  

    cukráreň → ....................................... gymnázium → .........................................  

5. Podčiarknite iba možnosť, v ktorej sú všetky tvary zámen napísané správne. (1) 

A:  s mojim priateľom, títo  kamaráti  

B:  so svojími deťmi, takýto dom  

C: s akýmisi deťmi, niektorí otcovia  

D:  s mojím dedkom, akýsi ľudia 

6. V ktorej možnosti majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor?   (1) 

A: sane, Levice, rifle, opice 

B: Alpy, Piešťany, líšky, žirafy 

C: hrochy, levy, kravy, pávy 

D: Košice, okuliare, zajace, čaje 

7. Označte možnosť, v ktorej sú iba jednočlenné  vety.  (1) 

A : Prší. Pod schodiskom zaprašťalo. Krásne sa rozpršalo.   

B: Prajem si počítač.  Rozmýšľam o láske. V záhrade je kvet.  

C: Kotúľalo sa to dolu brehom. Je mi to jedno.  Prší.  

D: Som spokojná. Jemne prší a už aj zahrmelo.  Smiali sme sa na dobrom vtipe.  

8.  V ktorej z uvedených možností sú správne určené vetné členy nasledujúcej vety.  (1)  

Tento dozretý kvet lipy bude  výbornou súčasťou  bylinkového čaju.   

A:  zhodný prívlastok, zhodný prívlastok, podmet,  nezhodný prívlastok, slovesný  prísudok-  bude , 

zhodný prívlastok, predmet,  zhodný prívlastok,  nezhodný prívlastok 

B:  zhodný prívlastok, zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, slovesno -menný prísudok- 

bude súčasťou, zhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok  

C: zhodný prívlastok, zhodný prívlastok, podmet,  zhodný prívlastok,   prísudok, zhodný prívlastok, 

zhodný prívlastok, predmet  

D:  zhodný prívlastok, zhodný prívlastok, predmet,  nezhodný prívlastok,   prísudok, zhodný 

prívlastok,  predmet, nezhodný prívlastok, predmet 



9. V ktorej možnosti sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí? (1) 

-lica   mieru, - ábrežie  - ána Pavla,  -túrova báseň,  - everná – urópa, obec – trbské  - leso, _vätý _tec 

_rantišek 

A: U, N, j, Š, s, E, Š, P, S, O, F 

B: U, N, J, Š, s, E, Š, P , S,O,F 

C: U, N, J, Š, S, E , Š, P , S, o, F 

D: u, N, J, š, s, E, Š, P , S, O, F 

10.  Slovesu v uvedenej vete zodpovedajú tieto gramatické kategórie: (1) 

Boli by sme prešívali   gombíky na kabáte.  

A) 1. osoba, plurál, minulý čas, podmieňovací , nedokonavý vid 

B) 1. osoba, plurál, prítomný  čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid 

C) 1. osoba, plurál, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid 

C) 1. osoba, plurál, minulý  čas, oznamovací spôsob , nedokonavý vid  

11. Napíšte : (3) 

2 slová, ktoré vznikli skladaním: ........................................................... 

2 slová, ktoré vznikli odvodzovaním:............................................................ 

2 slová, ktoré vznikli spájaním:...................................................................... 

12. Napíšte:  (2) 

2 nárečové slová:................................................................. 

2 neutrálne :.............................................................. 

13.  Vytvorte  vetu  podľa schémy! (1)  Slová vety napíšte do schémy! 

 

 



14.  Napíšte  jednoduchú vetu s: (3)  

A: s predmetom  –   ........................................................................................... 

B: s nezhodným prívlastkom – ............................................................................. 

C:  s viacnásobným podmetom -............................................................................ 

 

15.Aký typ básne je báseň Mor ho?  (1) 

A: lyrická       B: epická   C:  lyricko - epická 

16. V ktorej možnosti nie je správne doplnená schéma rýmu?  (1) 

A: prerývaný- ABCB      B: striedavý  - ABAB    C: obkročný – ABCA     D: združený - AABB 

17. Uveďte príklad na : (2)  

Epiteton: .................................................................... 

Prirovnanie:..................................................................... 

Personifikáciu:........................................................................ 

Symbol:.................................................................................. 

 

Ďakujeme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


