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Kód žiaka 
 
  

  

 

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

osemročného štúdia v školskom roku 2014/2015 

 

Pravopisné cvičenie ( Doplň chýbajúce i, í, y, ý .) 

Máme krásnu novú kúpeľňu. Pred kúpan_m sa zam_kám a po kúpaní odom_kám. Veľm_ rád sa um_vam. 

Používam kvalitné m_dlo a rozličné pr_jemne voňajúce šampón_.Má to zm_sel, lebo potom sa cítim príjemne. 

Nielen telo mám čisté, ale aj moja m_seľ je voňavá. Vo vode sa  tak príjemne prem_šľa. Pom_slím si na 

motoc_kel, ktor_ by som veľmi chcel. M_dliny a bubliny m_   siahajú až po okraj vane a ja sa zabávam, smejem 

sa a ch_chocem svojej úm_selnej rozmarnosti. Ak m_  závidite, skúste podobný vým_sel! 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. Podčiarkni v prirovnaniach prídavné mená, v druhom stĺpci prídavné mená dopíš. 

Lenivá ako voš.  ............................ ako hrášok. 

Škaredý ako noc.  ............................ako ľad. 

Krotký ako baránok. .............................ako vlk. 

 

2. Uhádni zvieratká z hádaniek. Všetky odpovede sú vybrané slová. (Napíš ich teda pravopisne 

správne.) Pomôže ti rým. 

V rybníku si býva. Je to .............................. 

Je zúrivý, robí ryk. Je to .............................. 

Koníkova milá je.............................. 

 

3. Spomínaš  si, ako sa správajú spoluhlásky zo znelej a neznelej rodiny, keď sa stretnú? Over si, či to 

platí aj pri stretnutí vnútri slov. Doplň spoluhlásku. 

 

ro_hovor ,  lie_ba,  pru_ký,  ťa_kosti , fu_bal, be_pečnosť 

 

4. Ako sa volá zvýraznená časť v slovách ? 

sfúknuť, zafarbiť,  schudnúť 

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



 

 

 

5. Urč vo vete slovné druhy, u podstatných mien rod, číslo, pád a vzor. 

Slniečko rozosielalo na zem teplé lúče. 

 

Slniečko ........................................................................................... 

rozosielalo ...................................................................................... 

na .................................................................................................... 

zem ................................................................................................. 

teplé ................................................................................................ 

lúče ................................................................................................. 

6. Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru: 

a) Idú ženci z (pole – G plurálu)................................, 

prestierajte (stôl – A plurálu) ............................... 

b) Menšie je od (kopyto – G singuláru) .................... 

A zdvihne kilo ( žito – G singuláru)....................... 

 

7. Z vety vypíš slová, v ktorých je predpona zo-. 

Zora zobrala zošit zo skrine a zoskočila na zem. 

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

8. Usporiadaj písmená tak, aby vznikli názvy miest: 

a) V L E Z N O .......................................... 

b) O B D A R E V J..................................... 

9. Doplň vety: 

a) Umelec, ktorý píše básne, sa nazýva .................................. 

b) Umelec, ktorý kreslí obrázky do kníh, sa nazýva......................... 

c) Pavol Dobšinský je zberateľ.................................. rozprávok. 

 

10. Doplň predložky s/so, z/zo: 

a) _ papiera, b) _ dokladmi, c) _ strachu, d) _  tebou 

11. Napíš zdrobneniny slov: 

a) lavica............................................. 

b) orech.............................................. 

c) mucha............................................ 

d) kvet................................................ 

 

12. Uvedenú literárnu ukážku pozmeň tak, aby sa verše rýmovali. Musíš si vystačiť iba so slovami, ktoré 

sú v texte. 

Vstávaj, Čimo, hore sa,  ................................................. 

do lesa ide tata.    .................................................. 

 

13. Napíš slová opačného významu: 

a) svetlo....................., b) koniec...................,  c) silný....................,  d) zdravie................. 

 



 

Pravopisné cvičenie 

Máme krásnu novú kúpeľňu. Pred kúpaním sa zamykám a po kúpaní odomykám. Veľmi rád sa umývam. 

Používam kvalitné mydlo a rozličné príjemne voňajúce šampóny. Má to zmysel, lebo potom sa cítim 

príjemne. Nielen telo má m čisté, ale aj moja myseľ je voňavá. Vo vode sa tak príjemne premýšľa. Pomyslím 

si na motocykel, ktorý by som veľmi chcel. Mydliny a bubliny mi siahajú až po okraj vane a ja sa zabávam, 

smejem sa a chichocem svojej úmyselnej rozmarnosti. Ak mi závidíte, skúste podobný výmysel! 

          20 bodov 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. Podčiarkni v prirovnaniach prídavné mená, v druhom stĺpci prídavné mená dopíš. 

Lenivá ako voš.  Maličký.................... 

Škaredý ako noc  Studený................... 

Krotký ako baránok.  Hladný..................... 

         3 body 

 

2. Uhádni zvieratká z hádaniek. Všetky odpovede sú vybrané slová. (Napíš ich teda pravopisne 

správne.) Pomôže ti rým. 

.........................................ryba 

.........................................býk 

.........................................kobyla 

         1,5 boda 

 

3. Spomínaš si, ako sa správajú spoluhlásky zo znelej a neznelej rodiny, keď sa stretnú? Over si, či to 

platí aj pri stretnutí vo vnútri slov. Doplň spoluhlásku. 

rozhovor, liečba, prudký, ťažkosti, futbal, bezpečnosť 

         3 body 

 

4. Ako sa volá zvýraznená časť v slovách? 

predpona 

         1 bod 

 

5. Urč vo vete slovné druhy, u podstatných mien rod, číslo, pád a vzor. 

slniečko – podst.m.,stred.r., sing., N, mesto 

rozosielalo – sloveso 

na – predložka 

zem – podst.m., žen.r., sing., A, dlaň 

teplé – prídavné meno 

lúče – podst.m., muž.r., pl., A, stroj 

         9 bodov 

6. Slová v zátvorkách daj do správneho tvatu. 

a)  polí, stoly 

b) kopyta, žita 



 

2 body 

7. Z vety vypíš slová, v ktorých je predpona zo-. 

zobrala, zoskočila 

         1 bod 

8. Usporiadaj písmená tak, aby vznikli názvy miest: 

ZVOLEN, BARDEJOV 

         1 bod 

9. Doplň vety: 

a) básnik 

b) ilustrátor 

c) ľudových 

1,5 boda 

10. Doplň predložky s/so, z/zo: 

a) z,  b) s,  c)zo, d) s 

2 body 

11. Napíš zdrobneniny slov: 

a) lavička, b) oriešok, c) muška,  d) kvietok 

2 body 

12. Uvedenú literárnu ukážku pozmeň tak, aby sa verše rýmovali. Musíš si vystačiť iba so slovami , ktoré 

sú v texte. 

Vstávaj,  Čimo, hore sa,  

tata ide do lesa. 

         1 bod 

 

13. Napíš slová opačného významu: 

a) tma, b) začiatok, c) slabý, d) choroba 

2 body 

Spolu          50 bodov 

 

 


