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Kód žiaka 
 
  

  

 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 1. 

ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2014/2015 
.................................................................................................................................................... 

Pravopisné cvičenie (doplňte chýbajúce písmená) 

 

So Zuzk__nými znám__mi sa rád rozprávam. Knihy sú naš__mi vern__mi 

priateľmi. V apríl__ sa vrátili z tepl__ch krajín lastovičk__. Pod strechami si 

tieto zvestovateľky jar__ veselým a p__skľavým štebotom pozliepali hniezda 

a vystlali ich m__kkým páperím. Tri góly, ktoré dostali __rnavsk__ futbalisti od 

Trenčanov v posledných siedm__ch  minútach zápasu, príliš otriasli ich 

sebadôverou. Na Slovensku je prekrásna __lovenská príroda. Perlou sú __ysoké 

a __ízke Tatry. 

 
 

Úlohy z jazyka a literatúry 
 

1/ Vypíšte z vety aspoň jednu predložku a určte, s ktorým pádom podstatného mena  sa spája. 

 

Tam za domom máme veľkú záhradu, vpredu pred domom je iba malá predzáhradka. 

 

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

 

 2/ Nahraďte podčiarknuté podstatné meno zámenom: 

 

 všetko sa do vreca nevojde - ....................................................................... 

 

3/ Číslovky napíšte slovom: 

 

25 žiaci z dvoch  5. tried nacvičili rozprávku. 

 

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

 

4/ Od podstatného mena v zátvorke utvorte prídavné meno a určte jeho vzor: 

 

o (včela) úli - ........................................................................................    

 

5/ Určte pád a vzor podstatných mien: 

 

do večera ................................................................................................... 

 

v siluete ..................................................................................................... 

 

6/ Utvor:  antonymum k slovu    vnútorný  ................................................. 

 

                  synonymum k slovu    tešiť sa     ................................................. 

 

7/ Vysvetli frazeologizmus: mať dlhé prsty ............................................................................................. 



 

koniec 

 

8/ Vyberte rad slov, v ktorých sa predpony spodobujú: 

 

A. podložiť, nadstaviť, odpustiť            B. roztrhať, odkryť, podpáliť 

C. nadviazať, podplatiť, rozdeliť 

 

9/ Zmeňte nezhodné prívlastky na zhodné a zhodné na nezhodné: 

 

a/ulice Bratislavy .................................................................................... 

 

b/ srdcová choroba .................................................................................. 

 

10/ Určte druh súvetia: 

 

Obed bol síce hotový, no jesť sa nedal.  

 

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

 

11/ Pomenujte umelecké prostriedky: 

 

a/ a tie naše Tatry zďaleka sa smejú .............................................................. 

 

b/ sivé oči, sivé, jako tá mrákota ................................................................... 

 

12/ Napíšte schému rýmu a počet slabík uvedených veršov: 

 

Pod Kráľovou hoľou 

jasné šíky stoja, 

kráľ volá: Do zbroje! 

ty rodinka moja! 

 

schéma: ............................................ počet slabík: ....................................... 

 

13/ Vzhľadom na obdobie, v ktorom Ľudovít Štúr žil a tvoril, s ktorým básnikom sa mohol  

       stretnúť?  

 

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

 

14/ Ukážka: 

 

Kino Úsmev 

14. – 18.5. – Hra 

19. – 23. 5. – Matilda 

24. – 28. 5. – Šakal 

Predstavenia o 15.30 hod., 18.00 hod., 20.30 hod. 

 

V ukážke je použitý slohový postup: 

(zakrúžkujte správnu odpoveď) 

 

A. výkladový   B. opisný   C. informačný   D. rozprávací 


