
 
Kód žiaka 

Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2015/2016 

 

 

Pravopisné cvičenie( Doplň chýbajúce písmená.)   

V niektor_ch cestovn_ch kancelár_ch ponúkajú súkromné safari. Z obrovsk_ch vajíčok sa tam priamo pred vaš_mi očami 

liahnu pštrosy ako v seriál_ Simpsonovci. Nie sú tu žiadne oplotenia ani bariér_. Ľudia sú uprostred prírody. Nemusia byť 

zviazan_ mnohými obmedzeniami. Nemusia dodržiavať prísne určené tras_. Ticho narúšajú len vtáky, pavián_ a šum 

lístia v povetr_. Stretnutie s divými zverm_ prežíva každ_ inak. Najkrajšie sú večer_ pri ohni. Zabudnete na spory 

a problémy. V prítm_ sa siluety zvierat zdajú v_čšie a bližšie. V pokoji prírody sa budete cítiť v bezpečí. 

 

1. V ktorej z možností je správne určený vid slovies vchádzajú, vloží, zvykli si? 

a) nedokonavý, dokonavý, dokonavý 

b) dokonavý, dokonavý, dokonavý 

c) nedokonavý, nedokonavý, dokonavý 

d) nedokonavý, dokonavý, nedokonavý 

 

2. Ktorý vetný člen sa nenachádza vo vete Zdivené psiská pobiehajú pod stromom. 

a) zhodný prívlastok 

b) príslovkové určenie 

c) predmet 

d) podmet 

 

3. Akým vetným členom je slovo kostolov vo  vete Ostré slnko kontrastuje s chládkom kostolov. 

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

 

4. V ktorej vete sú obe číslovky napísané správne? 

a) Šéfuje sedemdesiatimpiatim ľuďom, ktorí šperky predávajú siedmim firmám v Európe. 

b) Šéfuje sedemdesiatim piatim ľuďom, ktorí šperky predávajú siedmym firmám v Európe. 

c) Šéfuje sedemdesiatim piatim ľuďom, ktorí šperky predávajú siedmim firmám v Európe. 

d) Šéfuje sedemdesiatimpiatim ľuďom, ktorí šperky predávajú siedmym firmám v Európe. 

 

5. Doplňte  správne slovo z písmen v zátvorke a určte, aký je to slovný druh. 

Musím tam ísť, (EJNDCOHUDO)..............................., nič sa nedá robiť. 

Slovný druh:........................................................................................ 

 

6. V ktorej vete sú všetky tvary podstatných mien spisovné? 

a) kŕmiť holubov, divé husy, traja psy, divé osi 

b) kŕmiť holuby, divé husi, traja psi, divé osy 

c) kŕmiť holubi, divé husy, traja psi, divé osy 

d) kŕmiť holuby, divé husi, tri psy, divé osi 

 

7. Dopňte i/í alebo y/ý do slovies. 

k_k_r_kať, h_húňať sa, cup_tať, hodiny t_kajú, ch_chotať sa, c_nkať 

 

 

 



 

8. Veta Veľmi jednoducho! je: 

a) jednočlenná 

b) dvojčlenná 

c) rozkazovacia 

 

9. Ktorá z možností uvádza názvy básnických prostriedkov v správnom poradí? 

prameň krásy; ich oči sú ako obloha popísaná hviezdami; prah čistoty; vpisujú sa do vedomia 

a) epiteton, metafora, prirovnanie, personifikácia 

b) prirovnanie, personifikácia, metafora, metafora 

c) metafora, metafora, personifikácia, prirovnanie 

d) metafora, prirovnanie, metafora, personifikácia 

 

10. V ktorej z možností nastáva vo všetkých prípadoch spodobovanie? 

a) hlboko, prvorodené, odmenou i darom, za lásku, vaše deti 

b) v živote, vlastnia, túžobne, vášho, do vedomia, na rukách 

c) vpisujú sa, z takýchto chvíľ, najhlbšou, k životu, pred prahom 

d) z nich, pri prameni, všetci, očakávali ste, s akou 

 

11.       Milí rodičia, vážení hostia! 

     V živote človeka sú chvíle, na ktoré túžobne čaká a ktoré sa mu svojím obsahom vpisujú hlboko do vedomia. 

   Dnes, milí rodičia, keď držíte  na rukách svoje prvorodené dcérky a synčekov, spoločne prežívate jednu 

z takýchto chvíľ. Vieme všetci, s akou túžbou ste očakávali svoje dieťatko, ktoré sa stalo najhlbšou súčasťou 

vášho bytia, svedectvom vašej lásky k životu. Je vám odmenou i darom: odmenou za lásku, s akou ste ho 

očakávali a prijali, a je aj vaším darom života. 

   Milujte svoje deti, lebo sú najhodnejšie milovania. Vaše deti sú i vaša budúcnosť... 

          (úryvok) 

Ako sa nazýva slohový útvar v ukážke? 

a) slávnostný prejav ,  b) rozprávanie,  c) prívet,  d) oznámenie o narodení dieťaťa 

Ku ktorému jazykovému štýlu patrí text? 

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

 

12. Prečo sú vo vete čiarky? 

Dnes, milí rodičia, keď držíte na rukách svoje prvorodené dcérky.... 

a) ide o viacnásobný vetný člen 

b) ide o oslovenie 

c) ide o vsuvku 

d) ide o časticu 

 

 

13. V ktorej z možností sa nenachádza metonymia? 

a) odniesol si vavríny    c) číta Kukučína 

b) recituje Marínu    d) učiť sa slovíčka 

 

14. V ktorej z možností sa nenachádzajú antonymá? 

a) kopec, jama    c) sedieť, ísť 

b) tmavý, bledý    d) abstraktne, konkrétne 



 

 

15. V ktorej z možností sa nachádzajú citovo zafarbené slová? 

a) hodinky, zastávka    c) bohatstvo, chudoba 

b) mamička, vetrisko    d) kúpalisko, električka 

 

16. Ktoré podstatné meno do radu slov nepatrí a prečo? 

preteky, dostihy, prázdniny, ústa, nožnice, špagety, osýpky 

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

Nepatrí preto, lebo........................................................... 

 

17. Do ktorej vety patrí príslovka vonku  a do ktorej príslovka von? 

Na biele noci sa zvyká veľmi rýchlo. Je to  príjemné, keď si môžete o polnoci čítať bez svietenia alebo 

sedieť........................... 

Žil v ústraní a celé mesiace nevychádzal................................ zo svojho bytu. 

 

18. Marína 

Chcel bych vás objať, kraje rodiny! 

náručie úzke, šíry cit: 

Jak mi je sladko v ňadrách Maríny 

objatie vaše pocítiť! 

Jak mi je blaho nič, nič nežiadať, 

z objemu v objem naveky padať, 

troch nebies slasti prijímať! 

Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 

Marínu drahú v peknej otčine, 

a obe v jednom objímať! 

 

Kto je autorom predchádzajúcich veršov? 

 

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

Vyhľadajte a parafrázujte( svojimi slovami napíšte) verše, v ktorých básnik hovorí o jednote lásky k vlasti 

a k žene. 

 

Vypísať 

z textu:.......................................................................................................................................................   

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

 

Parafrázovať 

verše:.................................................................................................................................................................

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

 



Správne odpovede 

Pravopisné cvičenie( Doplň chýbajúce písmená.) 

V niektorých cestovných kanceláriách ponúkajú súkromné safari. Z obrovských vajíčok sa tam priamo pred vašimi očami 

liahnu pštrosy ako v seriáli Simpsonovci. Nie sú tu žiadne oplotenia ani beriéry. Ľudia sú uprostred prírody. Nemusia byť 

zviazaní mnohými obmedzeniami. Nemusia dodržiavať prísne určené trasy. Ticho narúšajú len vtáky, paviány a šum lístia 

v povetrí. Stretnutie s divými zvermi prežíva každý inak. Najkrajšie sú večery pri ohni. Zabudnete na spory a problémy. 

V prítmí sa siluety zvierat zdajú väčšie a bližšie. V pokoji prírody sa budete cítiť v bezpečí. 

          8 bodov 

1.a          0,5b 

2. c          0,5b 

3. nezhodný prívlastok        0,5b 

4. c          0,5b 

5. jednoducho, častica        1b 

6. b          0,5b 

7. kikiríkať, hihúňať sa, cupitať, hodiny tikajú, chichotať sa, cinkať  4b 

8. a          0,5b 

9. d          0,5b 

10. c          0,5b 

11.a) rečnícky štýl        1b 

12. b          0,5b 

13.d          0,5b 

14. c          0,5b 

15.b          0,5b 

16. špagety, nie je pomnožné podst.meno     1b 

17. vonku, von         1b 

18. A.Sládkovič, „Vlasť drahú....a obe v jednom objímať.“ 

   Parafrázovanie: Lásku k vlasti spája s láskou k Maríne    3b 

Spolu          25 bodov    

    

 

 

 

 


