
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018  - TEST B 

 

Kód žiaka:  

 

 

Hodnotili: 
 
 

Počet bodov: 

 

Odpovede vpisujte na vyznačené miesta priamo do testu! 

 

 

Úloha na doplňovanie 

1. 

Doplňte chýbajúce písmená. 

 

Tak_chto chlapcov, ako je Igor, ktorí  radi čítajú a recitujú, je dnes málo. 

Hviezdoslavovho _ubína sa síce prv_krát zúčastnil, až keď navštevoval piat_  ročník, no hneď 

postúpil do krajského kola. Tento rok sa mu to podarilo už tretí raz. V jeho kategórii sa tu 

stretli viacer_ víťazi okresných kôl. Aj t_to si dôkladne nacvičili svoje vystúpenie.  

Súťaž v porovnaní s harmonogramom začala až o deviatej hodine a siedm_ch 

minútach. Igor si pozorne prezeral svoj_ch súpero_. Prví z nich recitovali úryvky z diel naš_ch 

autorov. Po v_kone ďalších dvoch mal veľké obavy, ako obstoj_. Keď mali prví ôsm_ svoje 

vystúpenia za sebou, nastúpil ako deviaty on. Hlas sa mu zo začiatku trochu chvel. Napokon 

bol spokojný s druh_m miestom. Už teraz sa pripravuje na 4. ročník svojich vystúpení. Zapojil 

sa aj do in_ch recitačných súťaží. Aj v tých dosiahol výborné výsledky. 

 

 

 

             



 

Ukážka č.1 

Bol nízkej postavy. Čelo okrúhle, spod čiernych obŕv dobrácky hľadelo dvoje malých modrých 

očú. Bradu si holil, fúzy strihal, a i keď umrel ako 75-ročný starec, mal ešte všetky zuby a iba 

navrch hlavy trochu zrednuté, ale dosť tmavé vlasy. Nikdy vraj nebol ťažšie chorý, ale 

porúbanín a všelijakých pamiatok od saní, vozov a čo ja viem od čoho, mal viac po tele ako 

rokov. Bol smelý, podnikavý, dobrosrdečný a takému sa vždy skorej niečo ujde ako tomu za 

pecou. 

 

Úlohy k ukážke č.1 

2. Určte jazykový štýl uvedeného textu. 

.................................................................................................. 

3. Označte možnosť, v ktorej sú všetky slová  z textu prídavnými menami. Zakrúžkujte 

správnu odpoveď. 

a) nízkej, okrúhle, čiernych, dobrácky,  c) tmavé, smelý, podnikavý, malých, 

b) malých, modrých, ročný, dobrácky,  d) okrúhle, chorý, všelijakých, viac. 

 

4. Zakrúžkujte frazeologizmus s rovnakým významom ako slovo  dobrosrdečný. 

a) mlčí ako ryba,     c) hýbe rozumom, 

b) je čertom podšitý,     d) dušu by na dlaň vyložil. 

5. V ktorej možnosti nedochádza v žiadnom slove k spodobovaniu? Zakrúžkujte. 

a) čelo, nízkej, dobrácky, očú          b) bradu, starec, tmavé, podnikavý,  

c) nikdy, ťažšie, pecou, vozov,   d) saní, skorej, vozov, navrch.. 

 

6. V ktorej možnosti je uvedené príslovkové určenie miesta z nasledujúcej vety? Spod 

čiernych obŕv dobrácky hľadelo dvoje malých modrých očú. Zakrúžkujte. 

a) spod čiernych,  b) spod obŕv,  c) dobrácky,  d) dvoje. 

7. Ku ktorému druhu čísloviek zaraďujeme číslovku dvoje, ktorá sa vyskytuje v texte? 

.................................................................................... 



 

Ukážka č.2 

Spišský hrad je hradná zrúcanina zaberajúca vrchol travertínovej kopy Spišský hradný vrch, 

tvoriaca dominantu širokého okolia na hlavnom cestnom ťahu spájajúcom východoslovenské 

regióny Spiš a Šariš. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je ako súčasť 

pamiatkového súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia zapísaný v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO. 

Z polohy hradu priamo vyplývala jeho obranná funkcia. Súčasne mala hradná posádka 

kontrolovať neďaleké obchodné cesty na Spiš zo všetkých smerov. Hrad bol strediskom 

Spišskej župy a sídlo  správcu kráľovských majetkov na Spiši. 

(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk=C3=BD_hrad) 

Úlohy k ukážke č.2 

8. Hrad používali v minulosti na ochranu, lebo 

a) mal hradnú posádku,    c) mal dobré postavenie,  

b) pod ním viedli obchodné cesty,   d) bol zapísaný do zoznamu UNESCO. 

 

9. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky? Zakrúžkujte správnu odpoveď. 

a) Spišský hrad je od roku 1993 národnou kultúrnou pamiatkou. 

b) Spišský hrad bol dominantou spájajúcou východoslovenský región so západným 

Slovenskom. 

c) Spišský hrad bol vybudovaný na travertínovom podklade. 

d) Zo Slovenska je v Zozname svetového dedičstva UNESCO len Spišský hrad a oltár z Levoče. 

10. Akým vetným členom je v nasledujúcej vete podčiarknuté slovo? 

Z polohy hradu priamo vyplývala jeho obranná funkcia. 

........................................................................................ 

Z polohy hradu priamo vyplývala jeho o 

11. Ktorým slohotvorným spôsobom vzniklo slovo východoslovenské? 

a) odvodzovanie,   b) skladanie,      c) spájanie,  d) skracovanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%25


 

Ukážka č.3 

Maličká je báseň daktorá. 

Ako maličká je konvalinka. 

Ale vonia, ale plápolá. 

Ako malé dieťa, ktoré spinká. 

 (úryvok)  /J.Smrek) 

 

Úlohy k ukážke č.3 

 

12. Určte literárny druh ukážky. 

a) lyrika,  b) lyricko-epická báseň,  c) epika,  d) dráma.

  

13. Ktorý druh rýmu je použitý v básni? 

................................................................................. 

 

14. Čo bude pravdepodobne témou celej básne na základe uvedených veršov? Zakrúžkujte 

správnu odpoveď. 

a) deti,  b) kvety,  c) malé veci, d) báseň.  

 

15. Význam slova plápolá v ukážke je 

a) povieva,  b) žiari, c) pofukuje,  d) svieti. 

 

16. Akým  umeleckým prostriedkom je slovné spojenie maličká báseň ako maličká je 

konvalinka? 

......................................................................................... 

 



Ukážka č.4 

Realitka Babina ponúka na predaj 3-iybový byt na Zvolenskej ulici. Rozloha bytu je 64 m2. 

Nachádza sa na 1/8 poschodí ( pod bytom sú pivničné priestory), byt prešiel malými 

úpravami: v dvoch izbách plastové okno, 2x plávajúca podlaha, inak je v pôvodnom stave. 

K bytu prináleží pivnica a loggia. Orientácia V  -  Z.   OSOBNÉ VLASTNÍCTVO – možná kúpa aj 

na hypoktekárny úver. Cena: 57.990 eur. 

Úlohy k ukážke č.4 

17. Čo nie je zahrnuté podľa uvedeného textu v cene bytu?  Zakrúžkujte. 

a) pivnica, b) loggia,  c)  parkovacie miesto   d) plastové okná. 

 

18. Do koľkých izieb bude treba položiť plávajúcu podlahu? 

a) do žiadnej,      c) do dvoch, 

b) do troch,     d) do jednej. 

 

19. Zakrúžkujte možnosť, v ktorej sú v správnom poradí uvedené všetky synonymá 

k slovám  malými, orientácia, vlastníctvo. 

a) drobnými, smer, mamona,   c) neveľkými, nasmerovanie, majetok, 

b) nezreteľnými, rozhľad, kapitál,   d) nebadateľnými, kurz, imanie 

 

20. Urči vetu podľa členitosti: K bytu prináleží pivnica a loggia. 

a) jednočlenná veta slovesná,     c) dvojčlenná veta neúplná, 

b) dvojčlenná veta úplná,     d) jednočlenná veta neslovesná. 

 

21. Ku ktorému druhu slov v slovnej zásobe zaraďujeme slovo realitka, ktoré sa vyskytuje 

v texte. 

a) odborné slovo,    c) archaizmus, 

b) hovorové slovo,    d) cudzie slovo. 

KONIEC TESTU 



Správne odpovede a bodové hodnotenie k testu A 

1. Doplňte chýbajúce písmená 

Takýchto chlapcov, ako je Igor, ktorí  radi čítajú a recitujú, je dnes málo. 

Hviezdoslavovho Kubína sa síce prvýkrát zúčastnil, až keď navštevoval piaty  ročník, 

no hneď postúpil do krajského kola. Tento rok sa mu to podarilo už tretí raz. V jeho 

kategórii sa tu stretli viacerí víťazi okresných kôl. Aj títo si dôkladne nacvičili svoje 

vystúpenie.  

Súťaž v porovnaní s harmonogramom začala až o deviatej hodine a siedmich minútach. 

Igor si pozorne prezeral svojich súperov. Prví z nich recitovali úryvky z diel našich 

autorov. Po výkone ďalších dvoch mal veľké obavy, ako obstojí. Keď mali prví ôsmi svoje 

vystúpenia za sebou, nastúpil ako deviaty on. Hlas sa mu zo začiatku trochu chvel. 

Napokon bol spokojný s druhým miestom. Už teraz sa pripravuje na 4. ročník svojich 

vystúpení. Zapojil sa aj do iných recitačných súťaží. Aj v tých dosiahol výborné výsledky. 

 

       15 BODOV 

Úlohy k ukážke č.1 

2. umelecký     0,5 

3. C      0,5 

4. D      0,5 

5. B      0,5 

6. B      0,5 

7. skupinové     0,5 

 

Spolu      3 

 

Úlohy k ukážke č.2 

8. C      0,5 

9. C      0,5 

10. podmet      0,5 

11. B      0,5 

Spolu       2 

Úlohy k ukážke č.3 

12. A      0,5 

13. striedavý     0,5 

14. D      0,5 



15. B      0,5 

16. Prirovnanie     0,5 

Spolu      2,5 

Úlohy k ukážke č.4 

17. C       0,5 

18. D      0,5 

19. C      0,5 

20. B      0,5 

21. B      0,5 

 

Spolu      2,5 

 

 

Počet  bodov spolu  za všetky úlohy:  25 

 


