
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pre prímu  

1. Doplň:  

Z hniezda sa oz_valo  p_panie  vtáčaťa. Námestie sa  ponor_lo  do tm_. Mal_  sme veľa  práce so sestr_n_m_  

dvojčatam_. Zemiak_  zbierame do m_siek. V piatom ročn_ku   sa  neuč_me    c_toslovcia. Mam_na    b_valá  

koleg_ňa  ukucht_la   koláč s jablkam_ a hrozienkam_.  Hruškam_ si dopĺňame zásob_      v_tam_nov.  Hostia sa 

vrhl_  na zlatiak_   ani   sliepk_  na zrno. Jedine nem_  Marek, paholok z bl_zkej  koniarne, sa na ňu d_val   a ona 

v   očaren_   hore na vrcholk_  hôr. V zdrav_    sme  prež_l_   dlhé cest_.  Správ_   o  počas_   nás znepokoj_l_. 

Odmal_čka  bol  zbláznen_   do b_c_klov.  Najradšej sa chodil b_c_klovať  hore  Pr_b_novou  ul_cou a nerob_lo  

mu to žiadne  problém_. Dobre poznal predp_s_   cestnej   premávk_, nikd_  si  nesadol na b_c_kel   bez reflexnej  

vest_ a ani bez pr_lb_.   

 

 

2. Označ možnosť, v ktorej sú všetky neohybné slovné druhy: 

a., mi, aj, nuž, a 

b., veru, ešte, aj, za 

c., nejaký, šikovný, ani, áno 

d., ty, ach, juj, nie 

 

3. Označ možnosť, v ktorej sú podstatné mená ženského rodu napísané bez chyby:  

a., ruki, muchy, vodi, halušky, zemy 

b., ruky, muchy, vody, halušky, zemi 

c., ruky, muchi, vody, halušky, zemi 

d., ruky, muchy, vody, halušky, zemi 

 

4. Vyber možnosť, v ktorej vo všetkých štyroch slovách nastáva spodobovanie: 

a., myška, rybka, všelijaký, rytierske 

b., napráskali, priplávala, všelijaký, rybka 

c., kde, myška, rybníku, spadla 

d., rybka, bezpečne, všetko, kde 

 

5. Ako sa nazýva útvar, v ktorom vystupujú zvieratká, ktoré majú ľudské vlastnosti a vyplýva z neho ponaučenie? 

a., báj 

b., mýtus 

c., bájka 

d., rozprávka 

 

6. Označ možnosť, v ktorej sú tri podstatné mená správne napísané v druhom páde (genitíve) množného čísla: 

a., morí, sĺnk, rolí 

b., môr, sĺnk,rolí 

c., morí, sĺnk, rôľ 

d., morí, slnk,rolí 

 

7. Označ možnosť, v ktorej sú správne napísané výrazy: 

a., jadranskom mori, Oravskej prírody, Oravskej priehrady 

b., Jadranskom mori, oravskej prírody, Oravskej priehrady 

c., Jadranskom mori, Oravskej prírody, Oravskej priehrady 

d., jadranskom mori, oravskej prírody, oravskej priehrady 

 

8. Ktoré tvrdenie o nasledujúcej vete je správne? 

 Šuhaj tak urobil a brat zaraz ožil. 

a., Vo vete sa spodobuje spoluhláska t na konci slova brat 



b., Vo vete sa spodobuje spoluhláska š v slove šuhaj 

c., Vo vete sa spodobuje spoluhláska z na konci slova zaraz 

d., Vo vete sa spodobuje spoluhláska b v slove brat 

 

9. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slová správne rozdelené na slabiky: 

a., Ora-vskej, prí-jem-ne, pri-nie-sol 

b., u-beh-li, škol-ský, po-ko-jne 

c., O-rav-skej, sr-dieč-ka, po-zo-ro-va-li 

d., ne-bez-pe-čný, pre-šli, pod-ľa 

 

10.   Urč, v ktorej možnosti je správne napísané mäkké i/í, alebo y/ý: 

a., lygotavej hladiny, srdiečka začali byť, občas spomýnali 

b., lygotavej hladiny, srdiečka začali biť, občas spomínali 

c., ligotavej hladiny, srdiečka začali byť, občas spomýnali 

d., ligotavej hladiny, srdiečka začali biť, občas spomínali 

 

11.   Vyber, ktoré z tvrdení je nesprávne: 

a., strofy sa skladajú z veršov 

b., verš je jeden riadok v básni 

c., text, ktorý patrí do ľudovej slovesnosti, má známeho autora 

d., báseň je písaná viazanou rečou 

 

 

12.   Rozhodni, ktorý výraz je synonymom slova spupná: 

a., nadutá 

b., zaneprázdnená 

c., zodpovedná 

d., úprimná 

 

13.   Výraz „jazero ukázalo“ je:  

a., personifikácia 

b., antonymum 

c., epiteton 

d., prirovnanie 

 

14.   Označ správne tvrdenie o vyslovovaní spoluhlásky c v spojení „vec divná“: 

a., vyslovíme ako c, pretože nie je žiadny dôvod vyslovovať danú spoluhlásku inak 

b., vyslovíme ju ako dz, pretože c je neznelá spoluhláska a za ňou nasleduje znelá spoluhláska 

c., vyslovíme ju ako s, pretože tu nastáva spodobovanie 

d., vyslovíme ju ako z, pretože spoluhláska c je na konci slova 

 

15.  Označ možnosť, v ktorej sú vo všetkých zdrobneninách správne označené slovotvorné základy a prípony:  

a., pesn/ičku, mest/ečká, ja/sličkách 

b., pes/ničku, mest/ečká, jasl/ičkách 

c., pesn/ičku, mes/tečká, jaslič/kách 

d., pesn/ičku, mest/ečká, jaslič/kách 

 

16.   Vyber možnosť, v ktorej sa nevyskytuje ustálené slovné spojenie: 

a., chytiť sa do pasce 

b., má dobré srdce 

c., trikrát po jedle 

d., prísť veci na koreň 



 

17.   Vyber možnosť označujúcu slová, ku ktorým slovo špajza určite nepatrí: 

a., spisovné 

b., nárečové 

c., nespisovné 

d., slangové 

 

 

18.  V ktorej z možností sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap? 

a., Kristián, mládenci, vysokoškoláci 

b., hrdina, mládenec, vysokoškolák 

c., hokejisti, plavci, basketbalisti 

d., hokejisti, futbalisti, basketbalisti 

 

19.   Vyber možnosť, v ktorej sú správne napísané prídavné mená:  

a., strašní drak, mladý a odvážny junáci, mierumilovních drakov 

b., strašní draci, mladí a odvážni junáci, mierumilovních drakov 

c., strašný drak, mladí a odvážny junáci, mierumilovných drakov 

d., strašný drak, mladí a odvážni junáci, mierumilovných drakov 

 

20.   Vyber možnosť, v ktorej je uvedený typický znak modernej rozprávky, akou je i Prešibaný Pinocchio:  

a., pre modernú rozprávku je typický začiatok: Bol raz jeden... 

b., typickým znakom je výskyt javov zo súčasného života, napr. autobus, lotéria, televízor... 

c., typickým znakom je výskyt fantastických prvkov, napr. bosoriek, mágie... 

d., v modernej rozprávke sa vyskytuje postava, ktorá klame 

 

21.  Označ možnosť, v ktorej je správne použité vykanie:  

a., Pani učiteľka, boli by ste taká láskavá, prosím, a ospravedlnila by ste celú triedu? 

b., Pani učiteľka, bola by ste taká láskavá, prosím, a ospravedlnili by ste celú triedu? 

c., Pani učiteľka, boli by ste taká láskavá, prosím, a ospravedlnili by ste celú triedu? 

d., pani učiteľka, bola by ste taká láskavá, prosím, a ospravedlnila by ste celú triedu? 

 

22.   Označ tie dve tvrdenia, ktoré sú správne: 

a., V slove ľúbi sa píše mäkké i, lebo je to sloveso 

b., V slove milo má byť správne napísané tvrdé y, lebo je to vybrané slovo 

c., v slove kráľovi je správne napísané mäkké i, lebo je to podstatné meno v datíve 

d., slovo internet by malo byť správne napísané s veľkým začiatočným písmenom, lebo je to vlastné podstatné 

meno 

 

23.   V ktorej z možností sa všetky slová skloňujú podľa vzoru žena?  

a., tety, učiteľky, angličtiny, tvári 

b., mamičky, rodina, učiteľka, angličtiny 

c., slnce, pot, hviezda, vŕba 

d., Vietnamka, mačka, fialka, udica 

 

24.   Vyber dve správne možnosti podstatných mien, ktoré sú zastupované zámenom ony:  

a., deti 

b., ženy 

c., muži 

d., chlapci 

25.   Označ správne gramatické kategórie a vzor slova zemi:  

a.,  podstatné meno, ženský rod, množné číslo, N, vzor ulica 



b., podstatné meno, ženský rod, množné číslo, N, vzor dlaň 

c., podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, L, vzor dlaň 

d., podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, L, vzor kosť 

 

26.   Urč, v ktorej z možností význam prídavného mena nezodpovedá významu priradeného podstatného mena, 

ktoré označuje vlastnosť alebo vnútorný stav: 

a., starý- starosť 

b., smutný- smútok 

c., bezradný- bezradnosť 

d., múdry- múdrosť 

 

27.   V ktorej z možností sú dve personifikácie a jedno prirovnanie?  

a., dom sa skrýva, skákal po stromoch, ako veličizná opica, vietor sa hnevá 

b., dom, skrýva sa a skákal po stromoch ako veličizná opica, vietor sa hnevá 

c., dom sa skrýva, skákal po stromoch ako veličizná opica, vietor sa hnevá 

d., dom sa skrýva, skákal po stromoch ako veličizná opica, vietor rýchly ako blesk 

 

28.  Urč, v ktorej možnosti sú uvedené správne gramatické kategórie a vzor  prídavného mena. Dané prídavné 

meno nájdeš vo vete: Rožky namočíme do studenej vody. 

a., ženský rod, jednotné číslo, 4.pád(akuzatív), pekný 

b., mužský rod, jednotné číslo, 2.pád(genitív), pekný 

c., ženský rod, jednotné číslo, 3.pád(datív), cudzí 

d., ženský rod, jednotné číslo, 2.pád(genitív), pekný 

 

29.   Priraď k slovám čísla, ktoré označujú vzor, podľa ktorého sa dané slová skloňujú: 

a., šteniatko  1. pekný 

b., ostrými   2. cudzí 

c., brmbolec  3. mesto 

d., mladší   4. stroj 

 

 

30.  Vyber možnosť, v ktorej všetky výrazy patria k spisovnej slovenčine: 

a., prádlo, moc, nie je, igelitové sáčky 

b., bielizeň, veľmi, neni, igelitové sáčky 

c., bielizeň, veľmi, nie je, igelitové vrecká 

d., prádlo, veľmi, nie je, igelitové vrecká 

 

31.   Vyber možnosť, ktorá je charakteristickým znakom vecnej literatúry:  

a., vo vecnej literatúre sa vyskytujú presné informácie, údaje 

b., vo vecnej literatúre sa vyskytujú jazykové umelecké prostriedky 

c., vo vecnej literatúre sú diela písané neviazanou rečou 

d., vo vecnej literatúre je prerozprávaný nejaký príbeh 

 

32.   Ktoré tvrdenie je správne?  

a., v bábkovej hre je dôležitým znakom výskyt rozprávača 

b., v bábkovej hre sú dôležité zvukové efekty 

c., typickým znakom bábkovej hry je predvádzanie na javisku 

d., dôležitým prvkom v bábkovej hre sú scénické poznámky 

 

33.  Označ možnosť, v ktorej sú uvedené len príslovky:  

a., náležite, ozrutné, náhlivo 

b., hrozivo, neraz, chvíli 



c., rýchlo, husto, do ucha 

d., naplašene, nikdy, ľahko 

 

34.   Medzi pranostiky patrí ľudová múdrosť: 

a.,Komu sa nelení, tomu sa zelení 

b.,Komu niet rady, tomu niet pomoci 

  c.,Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne 

   d., Na svätého Gregora, idú ľady do mora 

 

35.   Vyber možnosť, v ktorej je správne uvedená väzba s pádom predložky:  

a., v čom- väzba so 4.pádom-akuzatívom 

b., s letcom- väzba s 2.pádom-genitívom 

c., na lietadle- väzba so 7.pádom-inštrumentálom 

d., k ruži- väzba s 3.pádom- datívom 

 

Spolu: 50 bodov (10 bodov diktát, 40 bodov test 

 


