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Vzor testu na prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry 
 

 

Milí žiaci, máte pred sebou test zo Slovenského jazyka a literatúry. Test obsahuje 31 

úloh. Jednotlivé úlohy riešte priamo do zadania. Každú úlohu si pozorne prečítajte. Na 

vypracovanie testu máte určený čas 6O minút.  

 

Prajeme vám veľa úspechov. 

 
1.časť – Pravopis         (0-10 bodov) 
 

 

1.    Doplňte pravopisne správne písmená: 

Občas sa m_  podarí  kráčať výborne. (i/y) 

Zatiaľ však nesmiem behať na telocv_ku. (i/y) 

Všetko sa na mňa zos_palo. (i/y) 

Na druhý deň bola s moj_mi výsledkami spokojná. (i/y) 

Chcem študovať na _trednej škole. (s/S) 
5b 

 

 

2.   Utvorte pravopisne správne  prídavné mená z doleuvedených slov pomocou prípony –ný :  

jar –  

kniha –  

rastlina –  
3b 

 

 

3.    V ktorej možnosti je priama reč zapísaná správne? 

A) „Utekaj,“ hnevala sa mama, „prídeš neskoro do školy“. 

B) „Utekaj,“ hnevala sa mama, „prídeš neskoro do školy.“ 

C) Utekaj, „hnevala sa mama,“ prídeš neskoro do školy. 

D) „Utekaj“, hnevala sa mama, „prídeš neskoro do školy.“ 
     1b 

 

 

4.    V ktorej z možností sú všetky slová rozdelené správne?  

A)     vo-ľba, pa-stva, špen-dlík, pri-stú-pte, Me-dzi-la-bo-rce  

B)     vo-ľba, pa-stva, špend-lík, pri-stúp-te, Me-dzi-la-bo-rce  

C)     voľ-ba, pas-tva, špe-ndlík, pri-stú-pte, Me-dzi-la-bor-ce  

D)     voľ-ba, pas-tva, špen-dlík, pri-stúp-te, Me-dzi-la-bor-ce  
     1b 
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2.časť – Jazyk          (0-10 bodov) 
 

5.    Napíšte, akým slovotvorným spôsobom vzniklo slovo odpísať. 
           1b 

 

6.   V ktorej z možností je frazeologizmus ? 

 A)  triedna kniha  B)  mať prázdne reči   C)  ľahká atletika 
                      1b 

 

 

7. a)  V ktorej možnosti je správne uvedené poradie vetných členov v nasledujúcej vete.  

       Tatranské sochy očarili aj turistov zo zahraničia. 
        

A)  prívlastok zhodný, podmet, prísudok, nezhodný prívlastok, predmet  

         B)  predmet, prívlastok nezhodný, prísudok, podmet, prívlastok nezhodný 

      C)  zhodný prívlastok, podmet, prísudok, predmet, prívlastok nezhodný  

       D) zhodný prívlastok, podmet, prísudok, predmet, prívlastok zhodný  
 

     b)  Koľko ohybných slovných druhov je v danej vete? 
2b 

 

8.  a)  V ktorej z možností je jednočlenná veta ? 

 A)  Pohľad z brehu jazera je úchvatný. 

 B)  V škole sedíme po troch. 

 C)  Vonku neustále prší. 
 

     b)  opravte 1 chybu v určených gramatických kategóriách podčiarknutého slova úchvatný: 
 

       mužský rod, jednotné číslo, nominatív, cudzí 
2b 

 

9.   Najprv vezmi, potom daj. 
 

       Podčiarknuté slová vo vete sú zo štylistického hľadiska : 

 A)  synonymá                B)  antonymá (opozitá)                C)  homonymá 
1b 

 

10.   Ktoré žánre nepatria k jednému slohovému postupu? 

A)    opis, charakteristika, rozprávanie  

B)    referát, prednáška, výklad  

C)    žiadosť, objednávka, oznámenie 
1b 

 

11.   Vyberte priraďovacie súvetie: 

A)    Kam nechodí slnko, tam chodí lekár.  

B)    Dúfam, že sa budeš dobre cítiť.  

C)    Štadión zaburácal, keď sme strelili gól. 

D)    Budeme sa kúpať alebo tu budeme len tak polihovať? 
1b 

 

12. Ktorý jazykový štýl sa vyznačuje znakmi, ako sú mimika, gestikulácia, postoj? 

      A)  administratívny         B)   rečnícky 

      C)   umelecký          D)  publicistický 
1b 
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3.časť – Literatúra a literárna teória       (0-10 bodov) 
 

 

13.    K umeleckým prostriedkom zaraďte príklady :        
     

   tvrdý ako kameň   A)  epiteton 

zlatistý mesiac   B)  prirovnanie 

tabuľa sa smeje   C)  personifikácia 
3b 

 

 

14.   Doplňte : 

 A)  Zvuková zhoda slabík na konci slov je ............ . 

 B)  Myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy nazývame .............   ............... . 

C)  .......................  je obrazným pomenovaním na základe vonkajšej podobnosti . 
3b 

 

 

15.   Vyber možnosť, ktorá je charakteristickým znakom vecnej literatúry 

A)  vo vecnej literatúre sa vyskytujú presné informácie, údaje 

B)  vo vecnej literatúre sa vyskytujú jazykové umelecké prostriedky 

C)  vo vecnej literatúre sú diela písané neviazanou rečou 

D)  vo vecnej literatúre je prerozprávaný nejaký príbeh 
1b 

 

 

16.   Uveďte, v ktorom epickom útvare vystupujú zvieratá, ktoré nesú ľudské vlastnosti. 

A)  bájka     

B)  poviedka   

C)  legenda     

D)  povesť 
1b 

 

 

17.   Ak sa v divadelnej hre striedajú prehovory jednej z postáv s prehovormi druhej postavy, 

hovoríme o: 

A)  replike  

B)  dejstve  

C)  dialógu  

D)  monológu 
                1b 

 

 

18.  V ktorej z uvedených možností patria všetky žánre k jednému literárnemu druhu?  

       A)  sonet, poviedka, bájka 

       B)  óda, legenda, aforizmus 

       C)  komédia, veselohra, tragédia 

       D)  poviedka, román, pieseň  
1b 
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4.časť – Práca s textom        (0-10 bodov) 
 

Ukážka 1  -  Peter Sagan vyhral prvé preteky v drese nového tímu! 

Slovenský cyklista Peter Sagan sa po 261 dňoch dočkal víťazstva. Fanúšikovia jasajú. 

Peťo je šťastný. Triumfoval v pondelok 16. marca v 6. etape pretekov Tirreno – Adriatico.  

Dvadsaťpäťročný úradujúci majster SR sa tešil prvýkrát v sezóne. Dosiahol prvú výhru  i v 

drese tímu Tinkoff-Saxo. Sagan sa presadil v dlhej cieľovej rovinke zmoknutej etapy. 

Žilinčan si skvele načasoval záverečný špurt a potvrdil pozíciu vedúceho muža bodovacej 

súťaže. Do svetového rebríčka UCI si Sagan pripísal šesť bodov. Trojnásobný držiteľ 

zeleného dresu pre najlepšieho v bodovacej súťaži Tour de France sa pred pondelkom 

naposledy tešil z úspechu  v júni v Slavkove pri Brne.  Odvtedy sa dostal 23-krát do najlepšej 

päťky výsledkovej listiny.  

(http://sport.sme.sk/, upravené) 

 

19.   Z textu ukážky č.1 vyplýva, že Sagan: 

A)   trikrát zvíťazil v cyklistickej súťaži Tour de France,      

B)   vyše roka nevyhral žiadne cyklistické preteky svetového rebríčka, 

C)   prvýkrát vyhral  6. etapu tímu Tinkoff-Saxo, 

D)   vyhral tohoročnú 6. etapu pretekov Tirreno – Adriatico.   
1b 

 

20.   Ktoré tvrdenie o Saganovi nevyplýva z textu ukážky č.1? 

A)  V tomto roku prvýkrát vyhral cykistické preteky v drese Tinkoff-Saxo. 

B)   Počas jeho víťaznej 6. etapy pretekov Tirreno – Adriatico pršalo. 

C)   Za 1. víťazstvo v sezóne si jeho nový  tím pripísal 6 bodov.   

D)   Z pondelkového víťazstva sa Žilinčan veľmi tešil. 
1b 

 

21.   Zakrúžkuj pravdivé tvrdenie, ktoré vyplýva z textu ukážky č.1. 

A)   Peter vyhral prvýkrát v sezóne vďaka skvele načasovanému záverečnému špurtu.  

B)   Od júna 2014 sa Sagan umiestňoval na 5.mieste v svetovom rebríčku majstrov 

sveta. 

C)   Do svetového rebríčka najlepšej päťky výsledkovej listiny UCI si Sagan pripísal 

šesť bodov. 

D)   V pondelok sa Peter naposledy tešil z úspechu  v Slavkove pri Brne. 
1b 

 

22.   Na základe prečítaného neplatí tvrdenie, že: 

A)   Saganovi fanúšikovia sa po 261 dňoch opäť tešili z jeho víťazstva, 

B)   Saganova víťazná cieľová rovinka bola 16. marca dlhá a mokrá, 

C)   Žilinčan Peťo bol v pondelok 16. marca 2015 šťastný, 

D)   Tím Tinkoff-Saxo si pripísal 6 bodov do svetového rebríčka UCI.   
1b 

  
23.   Určte, v ktorej možnosti je na základe prečítanej ukážky č.1 nepravdivé tvrdenie: 

A)   Pondelkovým triumfom náš reprezentant potvrdil pozíciu vedúceho muža 

bodovacej súťaže. 

B)   Dvadsaťpäťročný úradujúci majster sveta sa tešil z úspechu prvýkrát v sezóne. 

C)   Zelený dres je určený pre najlepšieho cyklistu v bodovacej súťaži Tour de France. 

D)   Úradujúci majster SR sa po 261 dňoch dočkal víťazstva. 
1b 
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Ukážka 2  -  Samo Chalupka : Mor ho ! 

Zleteli orli z Tatry, tiahnu nad podolia, 

Ponad vysoké hory, ponad rovné polia: 

Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, 

Sadli tam nad pomedzím slovenského rodu. 

 

Duní Dunaj a Luna za lunou sa valí: 

nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. 

Pod tým hradom Riman – cár zastal si táborom: 

Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. 

Pokraj tábora sedí cár na zlatom stolci, 

Okolo neho cárska stráž tuhí to paholci..... 

 

24. Text ukážky č.2 zaraďujeme medzi útvary: 

A) lyrické  B)    epické      C)    lyricko-epické       D)   dramatické 
                1b 

 

25.  Prvá sloha básne naznačuje, že: 

A) Nad Tatrami sa zlietajú vtáci po zime, 

B) Zleteli orli znamená, že sa schádzajú mladí Slovania, 

C) Že  zlietajú orly, aby si mohli po zime urobiť hniezda, 

D) Že zlietajú orly, aby mohli zaútočiť na korisť. 
     1b 

 

26.  V ktorom období sa odohráva príbeh zobrazený v texte ukážky č.2: 

A) obdobie Veľkej Moravy 

B) obdobie Slovenského národného povstania 

C) obdobie súčasnosti 

D) obdobie 2. svetovej vojny 
          1b 

 

27.  Ktoré slovo v texte ukážky č.2 je symbolom slovenských junákov? 

A) Tatry  B)    Dunaj          C)    orli        D)   paholci 
      1b 

 

 

28.   Vyberte možnosť, v ktorom je správne uvedené synonymum k slovu tuhí v ukážke č.2. 

A) meraví  B)   ukrutní         C)    mŕtvi        D)   nehybní 
      1b 
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5.časť – Tvorivá činnosť         (0-10 bodov) 
 

 

29.   Vytvorte krátky inzerát, v ktorom nezabudnite použiť 1 skratku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 2b 

 

 

30.   Napíšte krátky príbeh (s dodržaním pravopisu, gramatiky a štylistiky) s využitím slov:  

 

zebra, dedko, strach, krátko, Prešov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 3b 

 

31.   Napíšte krátky text o tom, prečo chcete študovať práve na tejto škole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 5b 

 

KONIEC TESTU 


