
Otázky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre 

uchádzačov o štvorročné štúdium v školskom roku 2016/2017 

Dátum prijímacej skúšky: 9. máj 2017 

Celkový počet bodov: 20                                        Čas na vypracovanie: 40min 

1. úloha 

Doplňte chýbajúce –i,-y, -í, -ý!        (3body) 

Za každú chybu sa odpočíta 0,5 boda z celkového počtu bodov.   

Naši predkovia v stredoveku nepoznal____  takú pestrú stravu ako dnes my. 

Jedálny lístok chudobn___ch tvoril chlieb z prosa, raže alebo ovsa, kaše 

z ob___lia, na sviatky sa jedlo i solené mäso. Je zaujímavé, že mliečne výrobky 

a zelenina sa konzumovali veľmi zriedkavo. Na stole bohatých nech___bal biely 

chlieb z pšenice a raže, sladkosti vyrobené z medu, korenené omáčky, ryby, mäso 

z diviny a dostatok vína. Stravu si Európania spestrili v období križiackych 

v___prav, keď sa do strednej Európy dostali z východných oblast___ 

Stredozemného mora citróny, pomaranče, marhule, broskyne, špenát, mak a ryža. 

2. úloha 

Označte rad, v ktorom sú všetky vlastné mená napísané správne! (1bod) 

a/ Rybárska ulica, Ulica mieru, malé Karpaty, Dunajská streda 

b/ Slovenské národné divadlo, Slovenská Republika, deň Matiek, Nové Zámky 

c/ Severná Amerika, Spišský hrad, Krásna Hôrka, južné Slovensko 

d/ Veľká noc, dóm Svätého Martina, bratislavské ulice, Hviezdoslavovo dielo 

3. úloha 

Určte vo vete čo najpresnejšie druh podčiarknutého vetného člena! (4 body) 

Za každý správne určený vetný člen sa udeľuje 1 bod  (2x0,5b).Za každú chybu sa odpočíta 0,5 boda 

z celkového počtu bodov. 

Vzor: sedeli v izbe – príslovkové určenie miesta 



Konštruktéri áut chystajú pre nás stále nové prekvapenia. 

chystajú - .................................................................................................................... 

pre nás - ...................................................................................................................... 

nové - .......................................................................................................................... 

prekvapenia - .............................................................................................................. 

4. úloha 

Doplňte chýbajúce prípony!       ( 4body) 

Každé bezchybné riešenie 0,5 boda. Za každú chybu sa odpočíta 0,5 boda z celkového počtu 

bodov. 

Všeobecný škol___ poriadok za vlády Márie Terézie určil povinné vyučovanie 

všetkých detí od šiestich do dvanást___ rokov. Hoci sa toto nariadenie na dedin___ 

často nedodržalo, malo nesmierny význam. Základom školstva sa stali školy, 

v ktor___ sa deti okrem náboženstva učili čítať, písať a počítať. Vo väč___ 

mestách sa učila aj latinčina, dejepis, zemepis a poľnohospodárstvo. V dôležitých 

mestách sa zriaďovali školy, ktoré boli určené na vzdelávanie učiteľ___ a tých, 

ktorí chceli študovať na gymnázi___ . Rozvoj manufaktúr, obchod____ a celého 

hospodárstva si vynútil zakladanie stredných odborných škôl____ . 

5. úloha  

Podčiarknite vo vetách slová, v ktorých je pravopisná chyba.                         

Správne tvary napíšte na vyznačené miesto!       

           (2body)                                            

Každé bezchybné riešenie 0,5 boda.  

a/ Dobyjem si baterku a môžeme ísť. - ....................................................................... 

b/ Sú to zvieratá, ktoré majú skrátený pisk. - ............................................................. 

c/ Mi sme už na všetko pripravení. - .......................................................................... 

d/ Gramatický rím je u toho básnika zriedkavý. - ...................................................... 



6. úloha  

Určte presne typ priraďovacieho súvetia.     (2 body) 

Vzor: Obed bol síce hotový, no jesť sa nedal. – priraďovacie súvetie odporovacie 

Žena umyla riad, poutierala stôl. - .............................................................................. 

7. úloha 

Určte slovný druh podčiarknutých výrazov.     (1 bod) 

Každý bezchybne určený slovný druh 0,5b. 

Vzor: bráničkou – podstatné meno 

Vbehol som bráničkou do dvora a z dvora do kuchyne. Zhltol som tri parené 

buchty z misky pripravenej pre mňa, do školskej tašky som strčil dva kusy chleba 

i viazaničku reďkovky. Tichučko ako Indián som opäť vykĺzol z domu.  

parené - ..................................................................................................................... 

strčil - .................................................................................................................. 

8. úloha 

Zo základných čísloviek utvorte radové číslovky!    (2 body) 

a/ osem - ................................................................................................................ 

b/ tri - ................................................................................................................... 

9. úloha 

Označte rad, v ktorom nie je uvedený znak ľudovej rozprávky.  (1 bod) 

a/ dobro zvíťazí nad zlom 

b/ konkrétne historické miesto 

c/ dej vyjadruje túžby ľudu 

d/ čarovné predmety a čarovné čísla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


