
 

 

 

 

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného gymnázia 

 

Môže sa stať, že sa Vysoké Tatry znova stanú takým masovým turistickým strediskom ako pred rokom 1989, 

keď tam chodilo možno viac turistov ako bolo obyvateľov Slovenska? 

Nie, a podľa mňa to ani nie je úplne žiaduce. Po roku 1989 návštevnosť Vysokých Tatier bola  2 000 000 

turistov ročne. Budúci rok bude návštevnosť na hranici 4 000 000, čo by bol najúspešnejší rok novodobej 

histórie. No z hľadiska ochrany prírody a prísnejšieho dodržiavania režimu v TANAP-e naozaj nie je žiaduce, 

aby návštevnosť bola až taká ako za komunizmu. Na takú obrovskú masu turistov by nestačili cesty, 

parkoviská, električky. V minulosti nebol individuálny automobilový turizmus v Tatrách taký rozvinutý. 

Áno. Hovorí sa síce, že sa možno sprístupnia ďalšie štíty, že sa obnovia niektoré bývalé turistické chodníky. 

Uvidíme, čo bude ďalej, teraz bola vyťaženosť ubytovacích zariadení naozaj blízko horného limitu - okolo 

90%. 

Pre dovolenkárov, ktorí nie sú viazaní s deťmi na letné prázdniny, sa začína sezóna vo Vysokých Tatrách v 

septembri. Letné turistické chodníky sú otvorené do konca októbra. Počasie na jeseň býva na horách 

zvyčajne stabilnejšie ako v iných častiach roka a turistov je podstatne menej ako cez prázdniny. Výstup je 

úžasným dobrodružstvom. Len občas musia turisti ostať dole kvôli zlému počasiu. 

V auguste sčítali počet turistov na tatranských chodníkoch. Po 27 dňoch merania sa priemerný počet 

turistov na deň ustálil na čísle  22 000 ľudí. Najviac bolo domácich turistov, po nich nasledujú Česi a Poliaci, 

za nimi najpočetnejší boli Angličania, Španieli, Taliani, Rusi a Maďari. 

September a október sú podstatne pokojnejšie, omnoho menej je aj moderných „paličkárov“, turistov 

s paličkami v rukách, ktorí sprevádzajú svoje kroky pichaním paličiek do zeme pri tzv. severskej chôdzi. Keď 

sa pri prechádzke na Popradské pleso po asfaltovej ceste z parkoviska dostanete do davu, v ktorom má 10 

ľudí paličky, tak po pár minútach monotónneho ťukania o asfalt – ťuk, ťuk, ťuk, – máte pocit, že vám 

roztrhne hlavu. Menej psychicky odolní jedinci možno dokonca snívajú o tom, že tie paličky turistom vytrhnú 

z rúk a umlátia ich nimi. Keď tam prídete na vrchol, tak hore na štíte už obkročmo sedí asi 50 turistov. 

Najviac  Dva poprázdninové mesiace sú preto naozaj vhodnejšie pre turistických fajnšmekrov. 

 Popradský hlas, 12. 4. 2018 

 

1.  Ktoré tvrdenie NEVYPLÝVA z textu? 

A     Pre turistov nestačia cesty, parkoviská. 

B     Vyťaženosť ubytovacích zariadení je okolo 90%. 

C     Najviac turistov je zo Slovenska. 

D     Pre turistických fajnšmekrov sú najvhodnejšie júl a august. 

 

2. Koľko turistov očakávajú budúci rok v Tatrách? 

A    22 000       B     2 000 000        C     4 000 000       D     Viac, ako je obyvateľov Slovenska. 

 

3. Podľa textu v ukážke  paličkári pri severskej chôdzi 

A    Poškodzujú asfaltové cesty.             B    Vydávajú zvuky,  ktoré otravujú ostatných. 

C    Nemôžu chodiť na prudké svahy.    D    Nemajú dostatok požičovní. 

 

 

4. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo TANAP? ........................................................................... 

 



 

5. V ktorej možnosti vznikli všetky slová odvodzovaním pomocou slovotvornej predpony? 

A   najvyšší, vrchol, vystúpil                                    B   prastarý, dopíšem , podporučík 

C   rozpamätal sa, hromozvod, ihličnatý                C    prevarili, nájazd, braček 

 

6. Ktoré tvrdenie je chybné?  

A   Výraz „ už o tom aj vrabce čvirikajú“ je porekadlo.  

B Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá nám zostane po odstránení slovotvorných prípon 

a predpôn. 

C   Slová anglina, biola sú slangové slová. 

D   Historizmy sú slová, ktoré už bežne nepoužívame, lebo máme za ne novšiu náhradu. 

 

7.  V ktorej možnosti nie je spodobovanie 

A     Z polí a lúk zmizol sneh.        B   V horách sú turisti neopatrní. 

C    Kde sme dnes boli?                D    Mám k tebe prosbu. 

 

8.  Určte vzory podčiarknutých slov: 

Jastrabím zrakom sledoval trasu. Prísne chráneným jastrabom dali fotopasce. 

 

Jastrabím ..................................................... jastrabom ........................................................................ 

 

9. Urč druh prídavného mena vo vete:  

Naša vychádzková trasa vedie do prvej reštaurácie.  ............................................................................  

 

 

10. Ktoré prídavné meno  má tieto gramatické kategórie: mužský rod, singulár, lokál 

A    Pred cudzím psom mám veľký strach. 

B    V dnešných dňoch buď opatrný. 

C    V sestrinom denníku sú čudné vety. 

D    V bratovej izbe je veľký neporiadok. 

 

11. Nahraď podstatné meno osobným základným zámenom: 

Robím to pre Petra.   ........................................................................  

Išiel som po zošit.  ............................................................................ 

  

12. V ktorej z možností sú len pomnožné podstatné mená: 

A    Tatry, končiare, hodinky             B    Vianoce, okuliare, prázdniny 

C    Narodeniny, nohavice, vrchy      D    pľúca, hotely, Košice 

 

13. Dajte slovesá do požadovaného tvaru:  

2. osoba plurálu rozkazovací spôsob :  Vziať ........................................................................................ 

3. osoba singuláru podmieňovací spôsob, prítomný čas:  pomôcť ................................................................ 

 

14. Prepíš slovom číslovky: 

2 000 000 ........................................................................................ 

Po 27 dňoch ......................................................................................................................... 

25 000 ..................................................................................................................... 

 

 



 

15. Ktorý neohybný slovný druh vo vete chýba:  

 

Hlasné ťuk-ťuk ozýva sa doďaleka, lebo hore kopcom vyrazili paličkári.   ............................................... 

 

16. V ktorej z možností je vokalizovaná predložka?  

A    po hodine     B   predo mnou   C  u teba     D   k hotelu 

 

17. V ktorej z možností sú všetky 4 druhy prísloviek? 

A    potichučky, zrazu, doľava, úmyselne    B  veselšie, priateľsky, náročky, doma 

C    okamžite, zďaleka,  ľahko, dobre          D  milo, najskôr, vľavo, zhora 

 

18.  Vypíš prísudok a pomenujte ho: 

Výstup je úžasným dobrodružstvom. ........................................................................................................ 

 Len občas musia turisti ostať dole kvôli zlému počasiu. ..................................................................................... 

 

19.  Určte, akými vetnými členmi sú zvýraznené slová: V zložitom teréne hôr majú mnohí strach z výšok. 

a) teréne ......................................................... strach .................................................. z výšok ..................... 

20.  Určte vetu podľa členitosti: Od strachu sa mi zatmelo pred očami. 

A  dvojčlenná úplná   B  dvojčlenná neúplná    C  jednočlenná  slovesná    D  jednočlenná menná 

21 .Čo treba doplniť na vynechané miesta v slovách? 

Na končiar_  boli dravé vlk_ . Ovčiarsk_ ps_  obišli kráter_. 

A    i/y/ y/y            B       i / y/ í/ i /y         C     i / y/ i/ i/y         D     y/i/i/y/y 

22. V ktorej z možností je pravopisná chyba? 

A   v Tatranskej Lomnici, v osade Štrbské Pleso      

B   v Tatranskom národnom parku, na tatranských úbočiach 

C    v Kôprovej doline, na Námestí generála Štefánika 

D   z gymnázia Angely Merici na Univerzitu Komenského 

 

23.  Pre aký jazykový štýl sú  typické nasledujúce vety: ......................................................................... 

Tatry vznikli alpínsko – himalájskym vrásnením v období  druhohôr.  Na bridlicovom podloží sú uhličitanovo 

– kremičitanové nánosy.  

24.V ktorej možnosti je chyba:  

A opisný slohový postup – charakteristika, správa         B Výkladový slohový postup – úvaha, prednáška 

C  rozprávací slohový postup -  poviedka, povesť       D  informačný slohový postup – pozvánka, inzerát 

 

 



 

25. Určte rým v prvej strofe.  ............................................................................. 

1. 

Vietor hudie svoju pieseň, 

odišla si do stratena. 

Dušu zaplavuje tieseň,  

keď počúvam Beethovena. 

2. 

Moja myseľ tŕpne znova 

Pokazil som všetko veru. 

Spomínam na  tvoje slová.  

Stratila si vo mňa vieru. 

 

26. Podľa ukážky sa vzťah  dvoch ľudí rozpadol kvôli   

A       nenávisti          B      nedôvere      C nedostatku času      D nenásytnosti 

 27. Určte básnické prostriedky: 

a) Vietor hudie svoju pieseň ................................................................................ 

b) Dušu zaplavuje tieseň................................................................................... 

c)keď počúvam Beethovena ............................................................................... 

28.  Doplň názvy literárnych útvarov: 

a) Lyrická báseň, ktorá má 14 veršov, básnik v nej vyjadruje svoje myšlienky a nálady. ............................ 

b) Rozsiahla epická  veršovaná skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti a umelecky stvárňuje 

najzákladnejšie problémy doby. Dej je často prerušovaný rozsiahlymi opismi. Vznikla už v starom Grécku. 

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

c) Krátke epické dielo, ktoré má jednoduchý dej a vystupuje v ňom málo postáv, ktoré do deja vstupujú už 

sformované : ......................................... 

 

  



 

Kľúč: 

 Odpoveď body 

1. D 1 

2. C 1 

3. B 1 

4. skracovaním 1 

5.  B 1 

6. D 1 

7. B 1 

8. jastrabím – paví 
jastrabom - dub 

2 

9. vzťahové 1 

10.  C 1 

11. pre neho /aj preňho 
poň 

2 

12. B 1 

13 vezmite 
pomohol by 

2 

14 .  dva milióny 
dvadsiatich siedmich 
dvadsaťpäťtisíc 

3 

15.  častica 1 

16. B 1 

17. A 1 

18. je dobrodružstvom –slovesno-menný 
musia ostať  - slovesný 

2 

19. v teréne – príslovkové určenie miesta 
strach – predmet 
z výšok – nezhodný prívlastok 

3 

20.  C 1 

21. C 1 

22.  D 1 

23. odborný/ náučný 1 

24. A 1 

25. striedavý 1 

26. B 1 

27. a)personifikácia  
b)metafora 
c)metonymia 

3 

28. a) sonet 
b)epos 
c)poviedka 

3 

 SPOLU  
 

 

 

 


