
Gymnázium, Študentská 4, Snina, 8–ročné štúdium  14. máj 2018 
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Meno a priezvisko:  .................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................... 

_________________________________________________________________ 

 

Počet bodov: .............................. Podpis učiteľa: ................................... 

 

Pokyny pre žiakov: 

1. Test obsahuje pravopisné cvičenie a 32 otázok zo slovenského jazyka a literatúry. 

2. V pravopisnom cvičení doplňuj chýbajúce písmená. 

3. Test obsahuje otázky, pri ktorých ti ponúkneme viac možných odpovedí. Správna 

je vždy len jedna! Ak ju nájdeš, zakrúžkuj ju.  

4. Na vypracovanie testu máš 60 minút. 

 

PRAVOPISNÉ CVIČENIE 

Doplň chýbajúce písmená: 

Str__ko   objav__l   v  p__vnic   m__š. Preb__vala  v  krab__c__   pod 

um__vadlom. Pomrv__l  sa  a prem__š__al. Ako sa  up__šťanej  

m__š__   r__chlo  zbav__ť? V__m__slel  pre  ňu pascu. Do   

m__šieho   klepca  pr__pevnil   p__kantný   s__r.  Bol  p__šný  na 

svoju  pref__kanú   m__šlienku. T__cho sedel na v__v__šenom 

mieste a čakal, či sa m__š  m__hne pred n__m. 
 

OTÁZKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

1. V ktorej možnosti sú slová zoradené podľa abecedy?     

a/ žehlička, železný, žuvačka, život  

b/ vagón, vaňa, väzenie, váza,    

c/ nálev, nosil, nula,. nultý   

d/ bobor, brať, brat, bratský 

 

2. V ktorej možnosti sú iba slová utvorené predponami?/    

a/ prešiel, obrus, zaniesol  

b/ obkresliť, maľovať, priniesť  

c/ zaniesť, narezať, obletieť 

d/ zamraziť, obraz, vidieť 

 

3. Tvoj brat videl, ako pri malej rybke plával v mori aj delfín.   

V tejto vete sa nachádza aj zámeno, pre ktoré platí: 

a/ tvoj, osobné základné       

b/ tvoj, osobné privlastňovacie      

c/ nenachádza sa žiadne            

d/ pri, zvratné, základné 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. V ktorej možnosti sa skloňujú podstatné mená  podľa rovnakého vzoru?        

a/ o Nemcovi, s rozhodcom, u uja, k synovi, Bulhari,  

b/ k sudcovi, o chodcovi, k dôchodcovi, o Bottovi, u susedy 

c/ o dáždniku, v kabáte, v daždi, pri javoroch, na výlete,   

d/ z topoľov, bez koberca, v ohni, od žiaľu, v koreni 

 

5. Ako nazývame uvedenú dvojicu slov: nízky - vysoký 

a/ antonymá           

b/ synonymá           

c/ viacvýznamové slová             

d/ jednovýznamové slová 

 

6. Aký druh vety podľa obsahu je uvedená veta: „Kedy prídeš?“ 

a/ oznamovacia 

b/ želacia 

c/ rozkazovacia 

d/ opytovacia  

 

7. Ktorá veta má stúpavú melódiu? 

a/ Utri riad!              

b/ Ideme von.!          

c/ Bol si včera v kine?    

d/Ach, to bolí!!        

 

8. Správne synonymum k slovu nahnevať sa je:  

a/ udobriť sa        

b/ nazlostiť sa         

c/ zloba        

d/ opak 

 

9. Akým obrazným pomenovaním je známy výrok: „ múdry ako sova“ 

a/ prirovnanie              

b/ pranostika                 

c/ porekadlo             

d/ príslovie 

 

10. Malá sestrička sa v lístí všimla veľa neporiadku a odpadkov.   

Pre podstatné meno ženského rodu v tejto vete platí: 

a/ singulár, L, ulica        

b/ singulár, N, žena     

c/ singulár, L, žena        

d/ singulár, L, dlaň 

 

11. Môj ujo videl, ako pri našej  malej rybke plával v mori aj jeden delfín.   

V tejto vete sa nachádza aj číslovka, pre ktorú platí: 

a/ jeden, radová    

b/ jeden, základná     

c/ žiadna sa nenachádza      

d/ našej, základná 

 

12. Prídavné meno veselý má správny tvar pri stupňovaní v treťom stupni takýto: 

a/ veselý       

b/ veselší          

c/ najveselejší        

d/ najveselší 

 

13. Sestra pôjde zajtra na návštevu ku kamarátke. 

Podčiarknuté slovo patrí k slovnému druhu: 

a/ príslovka        

b/ častica        

c/ predložka        

d/ zámeno 

 



14.  Opravila som ti písomku z matematiky. 

Ktoré tvrdenie o danej vete je nepravdivé? 

a/ obsahuje zámeno                            

b/ je oznamovacia        

c/ neobsahuje zámeno                        

d/ obsahuje predložku 

 

15. Čo je interview? 

a/ cielený a riadený rozhovor     

b/ platené tlačové oznámenie     

d/informácia o udalostiach  

e/ bežný rozhovor na ulici 

 

 

16. Vymyslený príbeh, ktorý odzrkadľuje túžby ľudí, vystupujú v ňom čarovné 

bytosti, magické čísla sú znakmi rozprávky: 

a/ realistickej   

b/ magickej   

c/ zvieracej   

d/ fantastickej 

 

17. Ktoré slovo  je viacvýznamové? 

a/ mama                  

b/ vlna                  

c/ zemeguľa                    

d/ matematika 

 

18. Čo opisujú heraldické povesti? 

a/ históriu hradov      

b/ vznik miestneho erbu           

c/ historickú osobu       

d/ vznik známky 

 

19. Studený máj, v stodole raj 

Tento výraz je príkladom na: 

a/ príslovie              

b/ porekadlo            

c/ prirovnanie              

d/ pranostika 

 

20. Slovo nonsense znamená:          

a/ zmysel           

b/ pravda           

c/ nepravda               

d/ nezmysel  

 

21. Vrátili sme sa včera.  

Pre sloveso v danej vete platí: 

a/ 1. osoba, Pl., prítomný čas                 

b/ 2. osoba, Pl., prítomný čas              

c/ 2. osoba, Pl., minulý čas                     

d/ 1. osoba, Pl., minulý  čas             

 

22. Ktorý slohový útvar obsahuje vymenovanie základných znakov a vlastností 

predmetu a javu? 

a/ interview             

b/ poviedka             

c/ opis             

d/ rozprávanie  

 

23. Ktorý slovný druh sa dá stupňovať? 

a/ akostné prídavné mená            

b/ predložky         

c/ vzťahové prídavné mená      

d/ spojky 

24. Vyber slovo, v ktorom sa porušuje pravidlo o rytmickom krátení. 

a/ páví                        

b/ taliansky                       

c/ nádherný                    

d/ prístavný 

 

25. Kúpim dvojizbový byt v Snine.  

Daný text je súčasťou:                  

a/ reklamy              

b/ inzerátu                

c/ plagátu                

d/ interview 

 

 



26. O Jožovi sa včera všetci rozprávali.  

Podstatné meno mužského rodu v uvedenej vete sa skloňuje podľa vzoru:     

a/ hrdina             

b/ stroj             

c/ dub          

d/ chlap  

 

27. Ktorá možnosť je napísaná správne? 

a/ Slovenská republika, Vianoce, Námestie mieru, Nové mesto nad Váhom                          

b/ Slovenská Republika,vianoce, Námestie mieru, Nové mesto nad Váhom 

c/ Slovenská republika, vianoce, Námestie Mieru, Nové Mesto nad Váhom 

d/ Slovenská republika, Vianoce, Námestie mieru, Nové Mesto nad Váhom 

 

28. V ktorej možnosti platia pre všetky slovesá rovnaké gramatické kategórie? 

a/ nakreslíte, sedíme, budete sa pýtať               

b/ budeme strihať, vytvoríte, krájame 

c/ vyskočíte, vypracujú, budete ležať                   

d/ prestúpite, budete sa kúpať, pôjdete      

 

29. Na matematickej osi je päť čísel.  

Podstatné meno ženského rodu v uvedenej vete skloňujeme podľa vzoru:         

a/ kosť             

b/ dlaň              

c/ žena               

d/ ulica 

 

30. Vyber správne i/í,  y/ý v slovnom spojení  so zdrav_m :   

a/ i                     

b/ í                      

c/ y                     

d/ ý 

 

31. Vyber možnosť, v ktorej dochádza k spodobovaniu: 

a/  Mirka         

b/ opatrnosť          

c/ prázdniny          

d/ Zuzka  

 

32. Čo je to pieseň?             

a/ zhudobnená povesť            

b/ zhudobnená rozprávka           

c/ zhudobnená báseň                

d/ zhudobnená bájka 

 

 
  


