
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pre osemročný vzdelávací program 

 

V nasledujúcich vetách doplň vynechané hlásky. 

1. Splašene utekal hore dedino... . 

2. S dlhým bezvedom...m sa neradno zahrávať. 

3. Posadali si na rám... okien. 

4. Cukor sa rýchlo ro...pustil. 

5. Prišla v...túžená jar. 

6. Kúpil maslo, mlieko a tvaro... .  

7. Boli to široko-ďaleko znám... bačovia. 

8. Uv...tali ich s nadšením. 

9. Neostal dlho vo v...zení. 

10. Po rozľahlých rov...nách utekali divoké kone. 

 

 

1. Z nasledujúcich podstatných mien utvor ich správne tvary podľa daných kritérií. 

a/ brat - datív, jednotné číslo                       ............................................. 

b/ medveď - genitív, množné číslo               .............................................       

c/ skala - inštrumentál, množné číslo          ..............................................   

 

2. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Texty, ktoré vyvolávajú nálady a city a prebúdzajú fantáziu, sú: 

a/ vecné texty,                               b/ umelecké texty,                                 c/ náučné texty. 

 

3. Doplň. Literárny útvar zobrazujúci udalosti zo života svätých je ................................................... . 

 

4. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Inzerát je: 

a/ verejné odporúčanie na kúpu niečoho,                 b/ verejné oznámenie o nejakom podujatí, 

c/ platené tlačové oznámenie. 

 

5. Urč pád podčiarknutých slov. 

a/ Daj magnetofón!     ...........                      b/ Na tabuľu napísal zdrobneninu.     ............   

c/ Obral otca o peniaze.     ............ 

 

6. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Medzi pracovné piesne patria: 

a/ trávnice, valašské piesne, vojenské piesne,                      b/ trávnice, regrútske piesne, koledy, 

c/ trávnice, pastierske piesne, banícke piesne,                     d/ trávnice, pastierske piesne, zbojnícke piesne. 

 

 



7. Napíš, koľko pravopisných chýb je v danej vete. 

Boli sme tam s peknými dieukami s dediny a švárnimi šuhajmi.                   ............................ 

 

8. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Dramatizovaný literárny text /divadelná hra/ má:  

a/ dialogizovanú reč,                              b/ viazanú reč,                          c/ neviazanú reč. 

 

9. Zakrúžkuj 2 správne tvrdenia. 

a/ Ľubomír Feldek je ešte žijúci básnik, spisovateľ a dramatik. 

b/ Divadelná hra je určená na realizáciu na javisku. 

c/ Vymyslený príbeh, v ktorom víťazí dobro nad zlom, je povesť. 

d/ Rozhovor dvoch alebo viacerých postáv sa nazýva interview.  

 

10. Podčiarkni zdrobneninu. 

učiteľka, pastelka, chuderka, pastierka, plienka 

 

11. Zakrúžkuj pravopisne správnu odpoveď.  

a/ rizoto, Gerlachovský Štít, v júny, dvadsiaty tretí, 

b/ ryzoto, Gerlachovský štít, v Júny, dvadsiaty tretí, 

c/ ryzoto, Gerlachovský Štít, v júni, dvadsiatytretí, 

d/ rizoto, Gerlachovský štít, v júni, dvadsiaty tretí.     

 

12. Doplň. Ohybnosť slovných druhov znamená, že slovné druhy sa dajú: 

......................................................     a     ................................................. . 

 

13. Zakrúžkuj správnu odpoveď.  

V ktorej z možností sú správne určené gramatické kategórie a vzor podčiarknutého slova? 

Snímače boli umiestnené vo všetkých bójach. 

a/ ženský rod, jednotné číslo, genitív, žena,                      b/ ženský rod, množné číslo, lokál, ulica, 

c/ stredný rod, množné číslo, genitív, srdce,                      d/ ženský rod, množné číslo, lokál, žena. 

 

14. Napíš, ako sa dá dvoma slovami povedať: 

a/ rosa, ktorá padá ráno - ...........................................................................,                            

b/ rieky, ktoré sa nachádzajú na Slovensku - .........................................................................,  

c/ vlak, ktorý poháňa para - .................................................................... . 

 

15. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí je:  

a/ leták,                             b/ vizitka,                           c/ reklama,                          d/ pozvánka. 

 



16. Urč gramatické kategórie /rod, číslo, pád/ a vzor podčiarknutého slova.   

Je to miesto častých povodní.     ................................................................................................... 

 

17. Podčiarkni slová, v ktorých je porušený rytmický zákon. 

o prútí, nachádzať, nátierka, plôtik, tĺčik, prenášanie, dvojnásobný, tisíckrát 

 

18. Zakrúžkuj správnu odpoveď. V ktorej z možností sú slovné druhy v správnom poradí? 

Naša suseda usilovne pracuje v mestskej nemocnici. 

a/ zámeno, podstatné meno, príslovka, sloveso, predložka, prídavné meno, podstatné meno,  

b/ prídavné meno, podstatné meno, zámeno, sloveso, spojka, prídavné meno, podstatné meno,  

c/ zámeno, podstatné meno, častica, sloveso, predložka, zámeno, podstatné meno,  

d/ prídavné meno, podstatné meno, príslovka, sloveso, predložka, prídavné meno, podstatné meno.  

 

19. Vysvetli rozdiel vo význame daných slov tak, že ich použiješ vo vetách. 

prah - .................................................................................................................................. 

prach - ................................................................................................................................. 

 

20. Urč gramatické kategórie /osoba, číslo čas/ podčiarknutých slovies a utvor ich neurčitok. 

Práve seje pšenicu.     ......................................................................         neurčitok - ................................... 

Boli na plavárni.         ......................................................................         neurčitok - ................................... 

 

21. Napíš k uvedeným slovám synonymá. 

a/ dôležitý - ....................................................          b/ spáchať /niečo/ - ........................................................ 

 

22. Vysvetli slovné spojenie. 

vyšmyklo sa mu z úst           .......................................................................................................... 

 

23. Zakrúžkuj správnu odpoveď. V ktorej z viet sú všetky slová plnovýznamové?  

a/ Šesť žiakov z našej triedy neprišlo.                b/ Hijó, vykríkol pohonič! 

c/ Aj mojim priateľom priniesla darčeky.          d/ Ty spoznáš múdreho človeka. 

 

24. Podčiarkni slovo s predponou. 

      zobnúť, vidieť, visieť, školiť sa, stočiť sa, skočiť 

 

25. Usporiadaj slová podľa časovej postupnosti. 

      dávno, teraz, nedávno, pradávno 

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

 


