
 

Kód žiaka 

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

osemročného štúdia v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

Pravopisné cvičenie ( Doplň chýbajúce písmená.) 

Tráva v step _  rástla. Step sa odievala do nežnej zelene mladej tráv_čk_. Z tráv_ sa oz_val mnohohlas_ 

vtáč_ štebot. Bolo tu veľa zvierat, vtáko_ a hm_zu, všetko bolo zakr_té trávo_. Slnečnicové semienko 

ešte neh_bne ležalo vo svojej vl_kej kol_ske. Vo chvíl_, keď slnce prehrialo zem, semienko ož-lo 

a roztláčalo tesnú škrup-nku. Kl-čky zamierili na rôzne stran-. Iba hviezd_ sa trblietal_ na neb_. 

 

 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. Doplň predložky s, so, z, zo. 

..... bratom   .....stola  ....perom  ......mlieka 

.....strechy  .....počítačom  .....stopárom  ......miesta 

 

2. V každej vete podčiarkni podstatné meno a vpíš ho do tajničky. Dozvieš sa meno našej 

najväčšej hviezdy. 

a) Potešil by som sa, keby mi kúpili novú stavebnicu. 

b) V Lučenci už bývame veľmi dlho. 

c) Chcel by som byť námorníkom. 

d) Čítali ste túto rozprávkovú knihu? 

e) Odrazu začali ovečky hlasno bľačať. 
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3. Napíš názov rozprávky podľa nápovedy týchto podstatných mien. 

a) Maruška, soľ, zlato, sestry...................................................................... 

b) jablko, trpaslíci, macocha ...................................................................... 

c) dievčatko, vlk, chalúpka, babička .......................................................... 

4. V ktorej z možností píšeme vo všetkých slovách  v , ale vyslovujeme f ? 

a) všetko, spev, krv  b) včera, lev, odev c) všetky, včeličky, vták 

 

5. Ako sa volá zvýraznená časť v slovách  

dopísať, zahodiť,  podčiarknuť? 

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

 

6. Urč slovné druhy vo vete 

Žiaci z našej triedy vyhrali preteky. 

Žiaci ................................................ 

z ...................................................... 

našej .............................................. 

triedy ............................................... 

vyhrali ............................................. 

preteky .......................................... 

 

7. Podčiarkni všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto. 

a) s vláknami,  b) s lícami,  c)s chúďatami,  d) s tlačivami. 

 

8. Urč pád podstatných mien: 

a) o filme ................................................... 

b) so synom..................................................... 

c) učitelia .................................................. 

d) z námestia ..................................................... 

 

9. Ako sa volá človek, ktorý riadi hercov pri divadelnom predstavení alebo pri nakrúcaní filmu? 

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

10. Ako sa volá povolanie človeka, ktorý nakreslil obrázky do vašich kníh? 

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

 

11. Vysvetli zmysel viet: 

a) Má krátku pamäť......................................................................................... 

b) Má mnoho rečí. ..........................................................................................  

 

12. Doplň nasledujúce tvrdenie: 

V rozprávke vždy víťazí.............................. 

 

 



 



Správne odpovede: 

 

Pravopisné cvičenie 

Tráva v stepi  rástla. Step sa odievala do nežnej zelene mladej trávičky. Z trávy sa ozýval mnohohlasý 

vtáčí štebot. Bolo tu veľa zvierat, vtákov a hmyzu, všetko bolo zakryté trávou. Slnečnicové semienko ešte 

nehybne ležalo vo svojej vlhkej kolíske. Vo chvíli, keď slnce prehrialo zem, semienko ožilo a roztláčalo 

tesnú škrupinku. Klíčky zamierili na rôzne strany. Iba hviezdy sa trblietali na nebi. 

 

22bodov 

1. Doplň predložky s, so, z, zo. 

..s... bratom   ...zo..stola  ..s..perom  ..z....mlieka 

....zo.strechy  ..s...počítačom so.....stopárom z......miesta 

 

       4 body 

2.         
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        5bodov 

3. a) Soľ nad zlato 

             b) Snehulienka a  sedem trpaslíkov 

            c) Červená Čiapočka     3 body 

 

 

 

4.c        1 b 

5. predpona       1 b 



 

6.   žiaci – podstatné meno 

   z – predložka 

   našej – zámeno 

  triedy – podstatnémeno 

 vyhrali – sloveso 

 preteky – podstatné meno     3 b 

7. a,d        2 b 

8. a) lokál 

    b) inštrumentál 

   c) nominatív 

   d) genitív       4 b 

9. režisér       1 b 

10. ilustrátor       1 b 

11. a) Často zabúda. 

     b) Príliš zhovorčivý.     2 b 

12. ....dobro nad zlom.     1 bod 

 

Spolu        50 bodov 

 


