
Kód: ……………………………….Pontszám: …………………………………. 

Otázky na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka 

na školský rok 2018/2019 
Deň prijímacej skúšky: 14. máj 2010 

 

1.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: kabát otca – nezhodný prívlastok       

Hráči futbalového mužstva včera vyhrali zápas. 

futbalového   ................................................................................................... 

včera    ................................................................................................... 

vyhrali   ................................................................................................... 

zápas   ................................................................................................... 

 

2.úloha 
Určte slovný druh podčiarknutých výrazov!     (2 body) 

Za každý správne určený slovný druh sa udeľuje 0,5 boda   

 

Zajtra ti porozprávam o našom lyžiarskom kurze. 

Zajtra –  ............................................................................................................. 

ti –   ............................................................................................................. 

o –     ............................................................................................................. 

lyžiarskom – ........................................................................................................... 

 

3.úloha 

Doplňte chýbajúce –i,-y, -í, -ý!                  (3 body) 
Za každú chybu sa odpočíta 0,5 boda z celkového počtu bodov.  

 

Na mestskom trhov___sku v Podunajsk___ch B___skup___ciach predávajú aj 

h___d___nu. Dostať tam hus___ aj sliepk___  . Starká kúp___ la  aj  

s___rové korbáč___k___ . 



4.úloha           

V nasledujúcom texte doplňte do textu správny tvar slova uvedeného v zátvorke. 

(4 body) 

(Body sa udeľujú len za bezchybný tvar uvedeného výrazu. Za každú chybu sa odpočíta1 bod.) 

 

Cez prázdniny sme boli v Košiciach. Tridsať ...................................................... 

(žiak) a dvaja .................................................. (učiteľ). Večerali sme v jednom 

.............................................. (hotel). Po večeri sme spolu vyrazili do 

................................................... (mesto), lebo sme boli zvedaví, aké je centrum 

mesta. Dievčatá sa veľmi tešili na ................................................... (návšteva) 

kina. V nákupnom ............................................................ (centrum) je aj veľa 

obchodov a kinosály sú na druhom ................................................... (poschodie). 

Až neskoro večer sme sa dostali do ........................................... (posteľ). 

 

5. úloha  
Doplňte správne tvary osobného zámena oni!      (2 body) 
Za každú chybu sa odpočíta 0,5 boda z celkového počtu bodov. 

 

Mohli by sme _________  pozvať. S  _________  je vždy zábava. Kvôli 

_________  prídu aj ostatní. Bez ........... nebude oslava dokonalá.  

 

6. úloha          
Ktoré riešenie je správne? Zakrúžkujte písmeno, označujúce správnu odpoveď.

  (1 bod) 

Vtedy prišiel, keď sme odchádzali. 

 

a/ priraďovacie súvetie, vylučovacie 

b/ priraďovacie súvetie, zlučovacie 

c/ podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková 

d/ podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková časová 

 

 

 



 7. úloha 

Slovesá v nasledujúcich vetách dajte do požadovaného tvaru!   (1 bod) 
 Každý bezchybne napísaný tvar 0,5b.    
                                                         

a/ budúci čas 
Napísal úlohu.                  ………………........................................................ 

 

b/ rozkazovací spôsob 

Prečítate túto knihu?          ………………………………………………….. 

 

8. úloha 

Pozorne si prečítajte nasledovnú vetu: 

Vietor rozvíril pod stromami pestrofarebné jesenné lístie.  

Z uvedenej vety vypíšte slovo alebo slovné spojenie, v ktorom: 

a, sa neuplatňuje rytmické krátenie .................................................................. 

b, nastáva spodobovanie   .................................................................. 

(Každé dobré riešenie 0,5b.)       (1 bod)    

                                                         

8. úloha 
Pozorne si prečítajte nasledovný citát z balady Jána Bottu: 

„Stojí, stojí mohyla. 

Na mohyle zlá chvíľa, 

na mohyle tŕnie, chrastie 

a v tom tŕní, chrastí rastie, 

rastie, kvety rozvíja 

jedna žltá ľalija.“ 

1) Aký názov má balada? 

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

2) Aký druh rýmu je v tomto citáte? 

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

(Každá dobrá, bezchybná odpoveď 0,5b.)     (1 bod)    
 



9. úloha 
Vymenujte literárne druhy: 

1) ..................................................... 

2) ..................................................... 

3) ..................................................... 

Za bezchybné riešenie – 3 správne napísané druhy – sa  udeľuje 1 bod, 

v opačnom prípade  0 (nula) bodov.) 

 


