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Kód žiaka 
 
  

  

 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 1. ročníka štvorročného 

štúdia v školskom roku 2014/2015 

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

Pravopisné cvičenie (doplňte chýbajúce písmená) 

 

Na vysokej skale sa t__čia zv__šky starob__lého hradu. Úp__tie skaly obmýva 

bystrý __áh. Dedina __trbské  __leso vyniká svojou polohou. Možno by bolo 

symbolické, keby sa Tatry stali sídlom __atice __lovenskej. Sme pyšn__, že tu 

sídli i naša stredná škola. V priestranných príb__tkoch sa už nebl__ští 

prepychov__ nábytok.  Teraz tam pavúky rozvinuli svoje siete. Muž si pomaly 

zobliekol kožuštek, oprášil z čižmy sne__, zakr__l si ústa a z__vol. 

 

 
Úlohy z jazyka a literatúry 
 

1/ V uvedených slovách  podčiarknite hlásky, ktoré sa spodobujú: 

 

briezka,   odhaliť,  podplatiť,  perokresba,  s ňou 

 

2/ Podčiarknite celý slovesný tvar a určte aspoň 4 gramatické kategórie: 

 

Budeme sa sťahovať do Bratislavy. 

 

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

 

3/ Číslovky napíšte slovom: 

 

a/ Od 8 rokov sa učil hrať na klavíri.           b/ 16. obyvateľ 

 

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

 

4/ Vyberte slovo, v ktorom sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení: 

 

A. lístie    B. píšuci   C. vtáčí 

 

5/ Podstatné mená v zátvorkách dajte do správneho tvaru a určte vzor: 
 

omeleta z troch (vajce) .................................................................................... 

 

postavy sa vynorili v (prítmie) .........................................................................  

 

6/ Podčiarknite združené pomenovania: 

 

hmlisté ráno, žiacka knižka,  slovenský jazyk, slovenské hrady 

 

7/ Napíšte slovo, v ktorom bude slabikotvorné r: ....................................................



- koniec - 

 

8/ Akým spôsobom vzniklo slovo: 

     

 a/  MUDr.   .................................................................... 

 

 b/ lomidrevo .................................................................. 

9/ Zmeňte nepriamu reč na priamu: 

 

    Mama povedala, že mám ísť do obchodu. 

 

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

 

10/ Určte druh súvetia: 

 

Zosmutnel, ba aj slzy mal v očiach. 

 

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

 

11/ Ukážka:  Z úzkej izby von do poľa, 

                 do slobody von. 

                 Slnko kýva, škovran volá 

                 zvučí žitia zvon. 

 

Vypíš z uvedenej strofy: 

 

a/ metaforu: ............................................................... 

 

b/ personifikáciu: ....................................................... 

 

12/ Doplňte chýbajúce slovo: 

 

Epická skladba, ktorá má rýchly spád, pochmúrny dej, ktorý sa z verša na verš stupňuje a záver je 

tragický, sa nazýva ..................................... 

 

13/ Ukážka: 

 

Oznamujeme Vám, že dňa 11. mája 2015 od 8.00 hodiny začnú prijímacie skúšky na Gymnázium J.F. 

Rimavského v Levoči. 

 

Určte jazykový štýl ukážky: 

 

A. náučný  B. publicistický  C. administratívny  D. umelecký 


