
Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 

1.ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2016/2017 

 

Pravopisné cvičenie (V bájke Lev a myš doplň i/í, y/ý.) 

 

Lev ako ob_čajne po dobrom obede spal. Myš v_liezla z dier_ a prebehla mu po  tele. 

Lev sa zobudil a ch_til ju. Naľakaná m_š ho pros_la, aby ju pustil. Povedala: „Ak ma 

pustíš, aj ja sa ti dobrom odplatím.“ Kráľ zvierat sa len posmešne usmial jej sľubu 

a daroval jej život. Neskôr poľovníc_ ch_tili leva. Silným povrazom ho priviazal_ 

k stromu a odišli. Lev r_čal, m_kal sa z celej s_ly, ale povraz nepovolil. Tu pribehla myš, 

poprehr_zala povraz a riekla: „Nem_slel si si, že b_ som sa ti mohla odplatiť dobrom. 

A teraz v_díš, že aj myš môže byť už_točná.“ 

 

   Úlohy z jazyka a literatúry 
 

1. V texte doplň predložky s, so, z, zo. 

 

Včera som bol na prechádzke ....................... starým otcom. Neponáhľali sme sa, len tak 

sme kráčali ..................... nohy  na nohu. Starý otec mi rozprával o detstve, ktoré 

prežil ............ svojou sestrou. Páčili sa mi príbehy .................. školského prostredia. 

 

 

2. Utvor pomocou predpony odvodené slová. 

 

a) kresliť ....................................................................................................... 

b) čítať .......................................................................................................... 

c) niesť .......................................................................................................... 

 

 

3. Zadeľ vlastné podstatné mená a napíš ich do správnych riadkov. 

 

        Anna, Rimavská Sobota, Váh, Levoča, Španielsko, Daniel Hevier, Dunaj, Poľsko 

 

        mená osôb ............................................................................................................................ 

        mená miest ........................................................................................................................... 

        mená riek ............................................................................................................................. 

        mená štátov ..........................................................................................................................         

 

 

4. Vypíš z vety prídavné mená. 

 

        Stratený panák zažmurkal malými očami. 

 

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

 

 

5. Doplň nasledujúce tvrdenie: 

 

V rozprávke vždy víťazí ..................................................................................................... 

            

                Kód žiaka 



 

6. Spoj čiarami,čo k sebe patrí. 

 

      a) heraldická povesť   rozpráva príbeh, ktorý sa viaže na dané miesto  

     (hrad, skala...) 

 

b) miestna povesť  hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národných 

dejín 

 

    

  c) historická povesť  rozpráva o vzniku  erbov 

 

 

7. Urč slovné duhy vo vete: 

 

        Deti prišli do žuvačkového kráľovstva. 

      

        Deti ..................................................................................................................................... 

        prišli ................................................................................................................................... 

        do ....................................................................................................................................... 

        žuvačkového ...................................................................................................................... 

        kráľovstva .......................................................................................................................... 

 

 

8. Zakrúžkuj všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena.  

 

a) kolobežka     b) stôl      c) vesta     d) pierko     e) hojdačka      f) kladivo 

 

 

9. Z úryvku básne M.R.-Martákovej Oj, leto, zelené vypíš zdrobneniny: 

  

      V trávičke sa hojdá zvonček belasý, 

       púpava si trúsi zlato na vlasy. 

       Pri nej ďatelinka v jasnom čepčeku 

       sladký med a prášok chystá pre včielku. 

 

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

 

10. Urč pád podstatných mien: 

 

a) s kamarátkou ................................... b) od stola ........................................................... 

c) spolužiaci ......................................... d) bratovi ............................................................ 

 

 

11. Doplň 

    

a) Krátky ľudový výrok,  ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a vyplýva z neho 

poučenie je ................................................................................................... 

b) Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť, no nevyplýva z neho 

poučenie je ................................................................................................. 



Správne riešenia 

 

Pravopisné cvičenie (V bájke Lev a myš doplň i/í, y/ý.) 

 

Lev ako obyčajne po dobrom obede spal. Myš vyliezla z diery a prebehla mu po  po 

tele. Lev sa zobudil a chytil ju. Naľakaná myš ho prosila, aby ju pustil. Povedala: „Ak ma 

pustíš, aj ja sa ti dobrom odplatím.“ Kráľ zvierat sa len posmešne usmial jej sľubu 

a daroval jej život. Neskôr poľovníci chytili leva. Silným povrazom ho priviazali k stromu 

a odišli. Lev ryčal, mykal sa z celej sily, ale povraz nepovolil. Tu pribehla myš, 

poprehrýzala povraz a riekla: „Nemyslel si si, že by som sa ti mohla odplatiť dobrom. 

A teraz vidíš, že aj myš môže byť užitočná.“             

                                                                                                                        17 bodov 

   Úlohy z jazyka a literatúry 
 

1. V texte doplň predložky s, so, z, zo. 

 

Včera som bol na prechádzke .....so...... starým otcom. Neponáhľali sme sa, len tak sme 

kráčali ...z......... nohy  na nohu. Starý otec mi rozprával o detstve, ktoré prežil ...so.... 

svojou sestrou. Páčili sa mi príbehy ......z............ školského prostredia. 

                                                                                                                          4 body 

 

2. Utvor pomocou predpony odvodené slová. 

 

a)kresliť ...............nakresliť................................... 

b)čítať ...................prečítať.................................... 

      c).niesť ...................priniesť.................................... 

                                                                                                                         3 body 

 

3. Zadeľ vlastné podstatné mená a napíš ich do správnych riadkov. 

 

        Anna, Rimavská Sobota, Váh, Levoča, Španielsko, Daniel Hevier, Dunaj, Poľsko 

 

        mená osôb .......Anna, Daniel Hevier........... 

        mená miest .....Rimavská Sobota, Levoča.. 

        mená riek ........Váh, Dunaj.......................... 

        mená štátov .....Španielsko, Poľsko..............         

 

                                                                                                                    4 body(0,5) 

4. Vypíš z vety prídavné mená. 

 

        Stratený panák zažmurkal malými očami. 

 

        ..stratený, malými..............................................................               2 body      

 

 

5. Doplň nasledujúce tvrdenie: 

 

V rozprávke vždy víťazí ..dobro nad zlom...........................               1 bod    

 

 



6.  Spoj čiarami, čo k sebe patrí. 

 

      a) heraldická povesť   rozpráva o vzniku  erbov 

b) miestna povesť              rozpráva príbeh, ktorý sa viaže na dané miesto  

     (hrad, skala...) 

c) historická povesť hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národných 

dejín                                                                                                                                

 3 body 

7.Urč slovné duhy vo vete: 

 

        Deti prišli do žuvačového kráľovstva. 

      

        Deti .........podstatné meno.................................... 

        prišli ........sloveso................................................... 

        do ............predložka............................................... 

        žuvačkového ...prídavné meno........................................ 

        kráľovstva ...........podstatné meno......................... 

                                                                                                                                  5 bodov 

8. Zakrúžkuj všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena.  

 

a) kolobežka     b) stôl      c) vesta     d) pierko     e) hojdačka      f) kladivo 

                                                                                                                                    3 body 

9. Z úryvku básne M.R.-Martákovej Oj, leto, zelené vypíš zdrobneniny: 

  

      V tráve sa hojdá zvonček belasý, 

       púpava si trúsi zlato na vlasy. 

       Pri nej ďatelinka v jasnom čepčeku 

       sladký med a nektár chystá pre včielku. 

 

..........................................................................................................................2 body(0,5) 

 

10. Urč pád podstatných mien: 

 

a) s kamarátkou .....I....... b) od stola ...........G......... 

c) spolužiaci .........N........ d) bratovi ...........D.......... 

                                                                                                                                4 body      

11. Doplň 

    

a. Krátky ľudový výrok,  ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a vyplýva z neho 

poučenie je ...........príslovie.................................. 

b. Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť, no nevyplýva z neho 

poučenie je ...........porekadlo................................. 

                                                                                                                   2 body 

 

 

   SPOLU                                                                                      50 bodov 


