
 
Kód žiaka 

Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 

2015/2016 

 

Pravopisné cvičenie( Doplň chýbajúce písmená.)  

Susedk_ne deti rad_ chodievali do cukrárne pod  _ichalskou bránou. Bola to maličká miestnosť plná lákav_ch vôní. Stáli tam 

len štyri stolíky s pohodlnými  stoličkami. Na policiach boli pov_kladané  bonboniér_ v pestrých obaloch, cukríky a lízanky. 

Zv_čajne si vyp_tali zmrzlinový pohár s vanilkou a čokoládov_mi trubičkami. Dospel_ si vychutnali kávičku so šľahačkou 

pos_panou kr_štálikmi cukru a škoricou. Usmiat_ cukrári vo vysokých bielych čiapkach pripravovali rozličné zákusky 

z p_škótového cesta, torty s gaštanov_m p_ré a figúrkami z marcipánu. 

 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. V ktorom rade z možností a,b,c sú všetky slová rovnakým slovným druhom.(Zakrúžkuj). 

Pomenuj rovnaký slovný druh. 

a) na, och, ba, ani,     b) veď, no a, i,     c) to, ja, jaj, že 

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

2. Doplň správne čiarku pred spojkami. 

a) Bežal ba aj letel. 

b) Čítali knihy a časopisy. 

c) Bol zdravý ako buk. 

d) Neospravedlnili sa ani neprišli. 

 

3. Doplň do viet  rébusy v zátvorkách. 

Aký je to slovný druh? 

a) ...................... si si to rozmyslel. (IKATSE) 

b) ..................... ti to mal vysvetliť.(SOAPŇ) 

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

 

4. Vo vetách použi príslovku pritom a výraz pri tom. 

a)..................ihrisku sme sledovali zápas. 

b) ....................s radosťou vyriešil úlohu. 

 

5. Utvor k podstatným menám: 

a) vzťahové živočíšne prídavné meno 

líška.................. 

veverička.................... 

b) privlastňovacie prídavné meno 

srnka......................... 

mačka........................ 

 

6. Nájdi rad podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.(Zakrúžkuj správnu odpoveď.) 

a) pľúca, meno, svedomie, vnúča, 

b) pole, dvercia, more, pľúca, 

c) postava, step, more, pomyje, 

d) hodiny, medveď, kotol, vajce. 

 



 

 

 

7. Sú číslovky napísané správne? Odpovedz ÁNO alebo NIE. 

a) dva krát ......................... 

b) dvarazy ......................... 

c) päť ráz ......................... 

d) trikrát ...................... 

 

8. K podčiarknutému slovu napíš pád a vzor. 

a) do poroby.............................................................. 

b) Ezopovým obdobím.............................................. 

c) Vykresľujú Ezopa ....................................................... 

 

9. Podčiarkni správnu možnosť. 

a) V úvahe uplatňujeme subjektívny/objektívny postoj. 

b) V úvahe môžeme/nemôžeme používať nelogické tvrdenia. 

 

10. Jonáš Záborský: Vlk v jame 

 

Išiel hladný vlk horami 

a vpadol do krytej jamy. 

Keď tam vzpínal sa a vyl z hlbiny, 

nadhodil sa vlk v tú stranu iný. 

Akos´ vpadol? Spytuje sa, keď kuká 

zvedave krajom dnuká. 

A ten zdola: Pomôž napred, nahádž mi haluziny. 

Potom vyhľadávaj nehody príčiny. 

Slobodný však, keď počul o pomoci reč, 

zvrtol sa a pošiel preč. 

Na základe uvedeného textu odpovedaj na nasledujúce otázky: 

Vyber výpoveď, ktorá vystihuje ponaučenie vyplývajúce z textu.(Zakrúžkuj). 

a) Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

b) Priateľa spoznáš nielen podľa reči, ale hlavne podľa skutkov. / V núdzi spoznáš priateľa. 

c) Kto pomáha rád, pomáha dvakrát. 

d) Priateľ v núdzi je ako pohár vody na púšti. 

 

11. Vyhľadaj 2 správne výpovede o bájke.(Zakrúžkuj). 

a) V bájkach sa využíva alegória ( inotaj). 

b) Bájky vznikli preto, aby vychválili správanie ľudí. 

c) V bájkach zvieratá, rastliny alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia. 

d) V bájkach sa vyskytuje gradácia ( stupňovanie). 

 

 

 

 

 



Správne odpovede 

Pravopisné cvičenie 

 Susedkine deti rady chodievali do cukrárne pod Michalskou bránou. Bola to maličká miestnosť plná lákavých vôní. Stáli tam 

len štyri stolíky s pohodlnými stoličkami. Na policiach boli povykladané bonboniéry v pestrých obaloch, cukríky a lízanky. 

Zvyčajne si vypýtali zmrzlinový pohár s vanilkou a čokoládovými trubičkami. Dospelí si vychutnali kávičku so šľahačkou 

posypanou kryštálikmi cukru a škoricou. Usmiati cukrári vo vysokých bielych čiapkach pripravovali rozličné zákusky 

z piškótového cesta, torty s gaštanovým pyré a figúrkami z marcipánu. 

       8 bodov 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. b, spojky     1 bod 

 

2. a) Bežal, ba aj letel. 

d)Neospravedlnili sa, ani neprišli.   1 bod 

 

3. a) Akiste................. 

b )Aspoň........................ 

častica      1,5 b 

 

4. a) Pri tom........................... 

b)Pritom...........................    1 bod 

 

5. a) líščí, veveričí 

b)srnkin, mačkin     2 body 

 

6. b      0,5 b 

 

7. a) nie 

b)nie 

c)áno 

d)áno          2 body 

 

8.   a) G., žena 

  b) I., vysvedčenie 

c) A., chlap                    3 body 

 

9. a)subjektívny 

b)nemôžeme     2 b 

 

10.  b      1 bod 

11. a, c      2 body 

Spolu      25 bodov 

 

 

 

 

 

 


