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

roku 2016/2017 

Pravopisné cvičenie (Doplň  chýbajúce písmená) 

Hviezdoslav náhle ochorel na ťažkú srdcovú chorobu a v_ slabnutý musel opustiť svoje rodisko. V r_chlosti mu 

pobalili tie najnutnejšie potreb_ a odviezli ho do pražského sanatória na Podolí. Úľavu a v_zdravenie hľadal aj 

v známom liečebnom ústave v Luhačoviciach. Pln_ nádeje sa vrátil domov medzi svoje drahé _ravské vrch_. 

Jeho srdce naplnené láskou a porozumením k rodnému kraju, sa vysiľovalo. Hviezdoslav trpezlivo a odovzdane 

znášal svoj zdravotn_ stav. Posledn_ deň popoludní veľmi upadal. Nevládal už vstať a v_jsť z domu, pozrieť sa 

posledn_krát na krásnu  _lovenskú krajinu. Noc stráv_ l v tichosti. Okolo piatej ráno začal ťažko v_d_chovať.. 

Dv_  minúty pred šiestou dotĺklo jeho šľachetné srdce. 

1. Urč umelecké prostriedky. 

A. srdce naplnené láskou a porozumením k rodnému kraju  

__________________________________________________________________________ 

B. srdce sa vysiľovalo___________________________________________________________ 

C. šľachetné srdce______________________________________________________________ 

 

2. Podčiarkni hlavné vety v jednoduchých súvetiach. 

A. Ide tam, kde ho povinnosť volá.. 

B. Ako prišiel, tak aj odišiel.. 

C. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči. 

 

3. Urč vety podľa členitosti. 

A. Plávaj! 

__________________________________________________________________________ 

B. Hijó!. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Urč slovný druh podčiarknutých slov uvedených viet. 

A. Otec oslávil šesťdesiatku._________________________________ 

B. V obchode prešiel niekoľko podlaží._________________________ 

C. A čo sa tam len nachodil! _________________________ 

D. Kdežeby Hermína! ______________________________ 

 

5. Urč zvolacie a rozkazovacie vety. 

A. Len slzy si utieram! _______________________________________  

B. To predsa nemôže tak byť! ____________________________ 

C. Choď odo mňa!! _____________________________________ 

 

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

A. Vliekol sa ani smola. _________________________________________ 

B. Ruky mal ako zo železa.. ________________________________________ 

C. Vyrástli ak huby po daždi.._____________________________________ 

 

7. Označ rad, ktorému zodpovedajú gramatické kategórie prídavného mena vo vete. 

Fantastická lyžovačka v Alpách je snom všetkých lyžiarov. 

A. stredný rod, akuzatív singulár, vzor pekný! 

B. mužský rod, datív, plurál, vzor dub 



C. ženský rod, nominatív, singulár, vzor žena 

D. ženský rod, nominatív, singulár, vzor peknýAjhľa, 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 mojím otcom.. 

D. Ktorý z vás to bol? 

 

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

A. kohút – o _____________________________kikiríkaní 

B. had – o ____________________________jede 

C. zajac– o _________________________behu 

 

10. Označ správny nominatív plurálu podstatných mien šál , kotol , pedál , gól , bicykel , tunel . 

A. šále, kotle, pedále, góle, bicykli, tuneli 

B. šály, kotle, pedáli, góly, bicykle, tuneli 

C. šály, kotly, pedále, góly, bicykle, tunely 

D. šále, kotly, pedáli, góle, bicykly, tunely 

 

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

A. Rozbehli sa za ním dva ________________________________________ 

B. Pri rieke sa ruvali veľkí _________________________________________ 

C. Tie rozzúrené __________________________________________________ 

 
Dcérke 

 
Toľko lásky a nehy v očiach máš, 
že každou vecou bývaš očarená. 
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena 
celý náš byt až po strop napĺňaš, 
 
keď v notách, zvučných ako hrkálky, 
i tvoje malé detské srdce bije, 
ja spoza záclon každej melódie 
na tvoju cestu hľadím do diaľky. 
 
Choď ňou a nezablúď, i keď cesta tá 
raz bude priama a raz kľukatá, 
raz pôjde slncom a raz cez víchricu. 
 
Život neplynie ako sladký sen, 
má víry, blesky ako Beethoven. 

Len majster zvládne jeho klávesnicu. 

 
Zdroj 

LENKO, J.: Dcérke. In.: PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 
Združenie 
EDUCO, 2011, s. 18., ISBN 978-80-89431-17-5. 
 
 
 



Na ukážku  sa vzťahujú úlohy 12  – 16 

 
12. Z ukážky vyplýva, že 
A. autor bol na koncerte svojej dcérky. 
B. rodina najradšej počúvala  Beethovena. 
C. autor myslí na budúcnosť svojej dcéry. 
D. v živote nás čakajú len samé dobré veci. 

 
13. Ktoré tvrdenie je pravdivé na základe ukážky? 
A. Autor v básni ospevuje jedinečný hudobný talent svojej milovanej dcérky. 
B. Cesta človeka životom nie je vždy ľahká, niekedy sa vyskytnú aj prekážky. 
C. V rodine každý rád počúva hudbu. 
D. Otec odchádza a lúči sa s dcérou. 

14. Ktorá možnosť o ukážke je pravdivá? 
A. V ukážke nájdeme aj básnické prívlastky. 
B. V básni môžeme nájsť aj priamu reč. 
C. Báseň má štyri strofy a šestnásť veršov. 
D. Text ukážky je lyrickoepická báseň 

 
15. Ktorý z básnických prostriedkov sa nachádza v nasledujúcom verši?. 

Život neplynie ako sladký sen,... 
A. zdrobnenina 
B. zosobnenie 
C. prirovnanie 
D. metafora 
 
16. Lyrická báseň 
A. má súvislý dej. 
B. vyjadruje city autora. 
C, obsahuje dialógy. 
D .sa končí vždy tragicky. 
 
17.  Ktorá možnosť nie je pravdivá pre tvar slovesa rozhodli sa ? 
A. plurál 
B. nedokonavý vid 
C. minulý čas 
D. 3.osoba 
 
18. Ktorá z dvojíc nepatrí k sebe? 
A. pripravovaný – prídavné meno 
B. prípadne - zámeno 
C. pravidlo – podstatné meno 
D. pridávať - sloveso 

  



Správne odpovede 

Pravopisné cvičenie 

Hviezdoslav náhle ochorel na ťažkú srdcovú chorobu a vyslabnutý musel opustiť svoje rodisko. V rýchlosti mu 

pobalili tie najnutnejšie potreby a odviezli ho do pražského sanatória na Podolí. Úľavu a vyzdravenie hľadal aj 

v známom liečebnom ústave v Luhačoviciach. Plný nádeje sa vrátil domov medzi svoje drahé oravské vrchy. 

Jeho srdce naplnené láskou a porozumením k rodnému kraju, sa vysiľovalo. Hviezdoslav trpezlivo a odovzdane 

znášal svoj zdravotný stav. Posledný deň popoludní veľmi upadal. Nevládal už vstať a vyjsť z domu, pozrieť sa 

poslednýkrát na krásnu slovenskú krajinu. Noc strávi l v tichosti. Okolo piatej ráno začal ťažko vydychovať.. Dve  

minúty pred šiestou dotĺklo jeho šľachetné srdce. 

8 bodov 

1. 
A. metafora   B metafora C. epiteton     1,5 boda 
 
2. 
A. Ide tam, kde ho povinnosť volá.. 

B. Ako prišiel, tak aj odišiel. 

C. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči. 

         1,5 boda 
 
3. 
A. dvojčlenná veta, neúplná  B jednočlenná veta neslovesná   1 bod 
 
4.  
A. podstatné meno  B. neurčitá základná číslovka  
 C. sloveso  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. D         0,5 boda 
8. C         0,5 boda 
 
9. 
A. o kohúťom kikiríkaní  B. o haďom jede  C. o zajačom behu   1,5 boda 
 
10.C         0,5 boda 
 
11. 
A. divé psy  B. diví psi  C. divé psy      1,5 boda 
 
12. C         0,5 boda 
13. B         0,5 boda 
14. A         0,5 boda 
15. C         0,5 boda 
16. B         0,5 boda 
17. B         0,5 boda 
18. B         0,5 boda 
 
Spolu         25 bodov 



 

 
 


