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

roku 2016/2017 

Pravopisné cvičenie (Doplň chýbajúce písmená.) 

Na vysokej skale sa t_čia zvyšky starobylého hradu Strečna. Úpätie skaly obm_va b_strý Váh. Zamyslen_ sa 

pozeráme na túto v minulosti nedob_tnú pevnosť. Kde sa podeli namyslení a pyšní hradní páni? V ich 

priestrann_ch príbytkoch sa už nebl_ští prep_chový rodinný  nábytok. Teraz tam pavúky rozv_nuli svoje siete. 

Zbytočne zb_stríme sluch. Na rozsiahlom nádvorí sa neozýva dupot konsk_ch kop_t, nepočuť r_nčať zbrane 

rytierov. Mládež nevíta s výskotom a ch_chotom víťaznú družinu. Iba v_ry tu  chytajú nočný hmyz. Zmizol život 

šľachticov. Všetko pom_nulo, všade cítiť dych uplynulých vekov. 

1. Urč umelecké prostriedky. 

A. cítiť duch uplynulých vekov________________________________________________ 

B. starobylý hrad___________________________________________________________ 

C. Kde sa podeli namyslení a pyšní hradní páni?___________________________________ 

 

2. Podčiarkni hlavné vety v jednoduchých súvetiach. 

A. Doma to vyzerá hrozne spustnuto, lebo otec nepohne prstom. 

B. Čo sa vlečie, neutečie. 

C. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči. 

 

3. Urč vety podľa zloženia. 

A. Pri jedle sme sa zhovárali. 

__________________________________________________________________________ 

B. Boris si sadol vedľa mňa a položil predo mňa tanier. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Urč slovný druh podčiarknutých slov uvedených viet. 

A. Juj, aká je zima!_________________________________ 

B. Toľký čas sme sa nevideli!_________________________ 

C. A čo sa tam len nachodil! _________________________ 

D. Kdežeby Hermína! ______________________________ 

 

5. Urč zvolacie a rozkazovacie vety. 

A. Varúúúj! _______________________________________ 

B. Nechcem ťa už vidieť! ____________________________ 

C. Prestaňte! _____________________________________ 

 

6. Vysvetli prirovnania jedným slovom – výstižne príslovkou alebo prídavným menom.  

A. Sedí ako na ihlách. _________________________________________ 

B. Bol ako zo škatuľky. ________________________________________ 

C. Bol to človek ani maslo._____________________________________ 

 

7. Označ vetu, v ktorej je sloveso v podmieňovacom spôsobe prítomného času. 

A. Boli by dokázali cvičiť! 

B. Títo študenti by sa boli naučili všetky slovíčka. 

C. Priniesol by si mi lieky? 

D. Ajhľa, niekto by sa bol nahneval! 

 



8. Označ vetu, v ktorej je privlastňovacie zámeno. 

A. Odišla s ním na dovolenku do Grécka. 

B. Kĺzal sa a napokon sa zastavil tesne pred ňou 

C. Bolo mi smutno za naším drahým priateľom. 

D. Ktorý z vás to bol? 

 

9. Utvor a napíš vzťahové prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví. 

A. orol – o _____________________________lete 

B. jeleň – o ____________________________skoku 

C. krokodíl – o _________________________oku 

 

10. Označ rad podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dlaň. 

A. reťaz, kázeň, soľ, udiareň 

B. pieseň, učtáreň, báseň, baliareň, pekáreň 

C. masť, myš, krv, neter, jar 

D. posteľ, obec, pec, päsť, zver 

 

11. Doplň do viet slovné spojenie divý pes v správnom gramatickom tvare. 

A. Rozbehlo sa za ním dvaja ________________________________________ 

B. Pri rieke sa ruvali veľké _________________________________________ 

C. Tí rozzúrení __________________________________________________ 

 
Aj ja chcem psa! 
 
„Mami, kúpiš mi psa?” privítala som mamu po príchode z práce. 
„Prosím?” mama vyvalila oči, ako keby pred sebou zbadala mimozemšťana. 
„Psa? Sem. V žiadnom prípade!” rozhodne pokrútila hlavou. 
„Mami, ale ja psa nutne potrebujem!” nedala som sa. 
„Povieš mi načo?” 
„Aby som sa mala o koho starať,” odpovedala som presvedčivo. 
Mama sa zarazene odmlčala. Po chvíli si vzdychla. 
„Vieš, aký máme celá rodina na zvieratá názor. Myslím, že to nie je dobrý nápad.” 
Na to som nepovedala nič. Tuho som rozmýšľala, čo urobiť, a hneď mi to aj napadlo. Utekala som 
za tatkom. 
„Tati? Čo keby sme mali psíka?” 
„Čo prosím?” tatko bol taký prekvapený, že zabudol zavrieť ústa. 
„Mali by sme psíka a ja by som sa oň starala.” 
Tatko sa na mňa zvláštne uškrnul. 
„Tak toto ti, miláčik, babka nedovolí. Neexistuje!” 
„Dovolí, nedovolí...”, zahryzla som si do pery. Babka bola naozaj tvrdým orieškom. 
Pri večeri som svoju prosbu vytiahla znovu. 
„Ja by som veľmi chcela psíka,” vzdychla som si nahlas. Nikto to však nezačul, lebo sa o čomsi 
rozprávali. 
„Ja by som veľmi chcela psíka,” vzdychla som hlasnejšie a dospelí spozorneli. 
„Vážne?” prekvapil ma dedko s úsmevom. „A vieš, že aj ja?” 
„Na to zabudnite!” vyhlásila babka. „Pes v tomto dome nikdy nebol a ani nebude!” 
 

Zdroj 
FUTOVÁ, G.: Dokonalá Klára, Bratislava: SPN – Mladé letá, s. r. o., 2014, s. 17., ISBN 978-80-10-02574-9. 

 

 



12. Kto by súhlasil s príchodom malého psíka do rodiny na základe ukážky? 
A. matka 
B. otec 
C. stará mama 
D. starý otec 

 
13. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky? 

A. Celá rodina už dávno túžila po malom psíkovi. 
B. Nikto z rodiny nedovolí mať v dome zvieratko. 
C. Každý člen rodiny súhlasil s príchodom psíka. 
D. Hrdinka by rada mala na starosti malé zvieratko. 

 

14. Slovné spojenie je naozaj tvrdým orieškom znamená, že 

A. situáciu ťažko vyriešime. 
B. prípad ľahko zvládneme. 
C. problém rýchlo objasníme. 
D. riešenie je jednoduché. 
 
15. S ukážkou sa môžete stretnúť 
A. v odbornej učebnici. 
B. v literárnej čítanke. 
C. v detskej encyklopédii. 
D. v učebnici biológie. 
 
16. Ktoré interpunkčné znamienka sa nachádzajú v predposlednej vete ukážky? 
A. bodka, čiarka, otáznik 
B. čiarka, bodka, výkričník 
C. úvodzovky, bodka, výkričník 
D. bodka, otáznik, úvodzovky 

 
17. Akým spôsobom je vytvorené slovo študentský ? 
A. skladaním 
B. skracovaním 
C. odvodzovaním pomocou predpony 
D. odvodzovaním pomocou prípony 
 
18. V ktorej možnosti sú iba trojslabičné slová? 
A. prekrásna, dcérine, rieka 
B. niekedy, neubudlo, drahšie 
C. strieborne, vznešená, obrysy 
D. smútočné, hľadia, zachované 

 
  



Správne odpovede 

Pravopisné cvičenie 

Na vysokej skale sa týčia zvyšky starobylého hradu Strečna. Úpätie skaly obmýva bystrý Váh. Zamyslení sa 

pozeráme na túto v minulosti nedobytnú pevnosť. Kde sa podeli namyslení a pyšní hradní páni? V ich 

priestranných príbytkoch sa už neblyští prepychový rodinný  nábytok. Teraz tam pavúky rozvinuli svoje siete. 

Zbytočne zbystríme sluch. Na rozsiahlom nádvorí sa neozýva dupot konských kopýt, nepočuť rinčať zbrane 

rytierov. Mládež nevíta s výskotom a chichotom víťaznú družinu. Iba výry tu  chytajú nočný hmyz. Zmizol život 

šľachticov. Všetko pominulo, všade cítiť dych uplynulých vekov. 

8 bodov 

1. 
A. metafora   B epiteton  C. básnická otázka     1,5 boda 
 
2. 
A. Doma to vyzerá hrozne spustnuto, lebo otec nepohne prstom. 
B. Čo sa vlečie, neutečie. 
C. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.     1,5 boda 
 
3. 
A. jednoduchá veta rozvitá  B jednoduché priraďovacie súvetie  1 bod 
 
4.  
A. citoslovce  B. zámeno  C. častica  D. častica    2 body 
 
5. 
A. zvolacia  B. zvolacia  C. rozkazovacia     1,5 boda 
 
6. 
A. nepokojne  B .upravený C. dobrý     1,5 boda 
 
7. C         0,5 boda 
8. C         0,5 boda 
 
9. 
A. o orľom lete  B. o jeleňom skoku  C. o krokodíľom oku   1,5 boda 
 
10. B         0,5 boda 
 
11. 
A. diví psi  B. divé psy  C. diví psi      1,5 boda 
 
12. D         0,5 boda 
13. D         0,5 boda 
14. A         0,5 boda 
15. B         0,5 boda 
16. C         0,5 boda 
17. D         0,5 boda 
18. C         0,5 boda 
 
Spolu         25 bodov 
 


