
 
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory  

do 1.ročníka osemročného štúdia  
                                                

 

Kód žiaka:  

 

 

Hodnotili: 

 

 

Počet bodov: 

 
 

 

Pravopisné cvičenie (Doplň i/í, y/ý) 
 

Mám veľa záž_tkov z prázdn_n. Slnečné dn_ ma lákali do prírod_. Stretával som na v_letoch 

veľa turistov. Rád som sedával pri r_bníku. B_stré rybičk_  veselo šantil_. Lastovičk_   lietali 

n_zko nad hladinou. Ch_tali  hm_z. S dobrou  náladou som sa vrát_l k  rodičom.  Prázdnin_ 

naša rodina stráv_la v  Taliansku. B_vali sme v chatkách pri mor_.  S mamou sme chodili na 

túr_   po neďalekom pohor_. V údol_  sa pásli krav_  a  kozy . 

 

   Úlohy z jazyka a literatúry 
 

1. Doplň predložky s, so, z, zo. 

 

           ................. okna                .................... sestrou 

           ................. skrine              .................... spolužiakom 

 

2. Utvor pomocou predpony odvodené slová.  

 

a) maľovať ................................................................................................... 

b) tancovať ................................................................................................... 

c) piť ............................................................................................................ 

 

3. Zadeľ vlastné podstatné mená a napíš do správnych riadkov. 

 

Kamila, Štúrovo, Hornád, Spišská Nová Ves, Taliansko, Ľubomír Feldek, Dunaj, Maďarsko 

 

mená osôb ....................................................................................................... 

mená miest ...................................................................................................... 

mená riek ........................................................................................................ 

mená štátov ..................................................................................................... 

 

4. Vypíš z vety prídavné mená. 

 

           Morská víla sa stratila vo veľkých vlnách. 



5. Doplň nasledujúce tvrdenie. 

 

     V .................................... vždy víťazí dobro nad zlom. 

 

 

6. Spoj čiarami,čo k sebe patrí. 

 

a) heraldická povesť             rozpráva príbeh, ktorý sa viaže na dané miesto 

               (hrad, skala...) 

b) miestna povesť hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národných 

dejín 

c) historická povesť rozpráva o vzniku erbov 

 

 

 

7. Urč slovné druhy vo vete. 

 

Slnečnicové semienko ležalo v zemi. 

 

Slnečnicové .......................................................................................................... 

semienko .............................................................................................................. 

ležalo ................................................................................................................... 

v .......................................................................................................................... 

zemi ..................................................................................................................... 

 

 

8. Zakrúžkuj podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub.  

 

a) kolobežka   b) stôl   c) stožiar    d) kladivo   e) batoh   f) hlas 

 

 

9. Napíš 2 zdrobneniny. 

 

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

 

 

10. Doplň. 

 

a) Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a vyplýva 

z neho................................. je príslovie. 

b) Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a nevyplýva z neho poučenie je 

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

 

  
11. Doplň správne magické čísla do názvov rozprávok. (troch, dvanástich, sedem) 

 

a) O ............................................................... mesiačikoch. 

b) Snehulienka a ........................................... trpaslíkov.  

c) O ........................................ grošoch. 

  



Čítanie s porozumením 

 
 

O CHUDOBNOM ČLOVEKU A JEHO KRÁSNEJ A MÚDREJ DCÉRE  

 

Bol raz jeden chudobný človek, ktorý predával drevo a trávu, a tak si zarábal na chlieb 

a syr pre seba a svoju jedinú dcéru. Raz išiel z trhu okolo prístavu a uvidel kráľa, ako stojí na 

svojej krásnej lodi a dáva ľuďom hádanky. Kto vraj uhádne, dostane kôš dukátov. Ale 

uhádnuť veru nevedel nikto.  

Keď chudobný človek prišiel domov, dcéra sa ho spýtala: „Čo si taký zadumaný? Čo 

sa ti prihodilo?“  

„ Ach, dcéra moja, keby som uhádol tri hádanky, dostali by sme kôš plný zlata!“ a 

všetko jej vyrozprával.  

„Povedz mi tie hádanky. Možno ich ja uhádnem,“ povedala jeho dcéra.  

„Kto obíde celý svet a predsa nenájde seberovného?“  

„To je predsa slnko,“  povedala dcéra, „ono obchádza celý svet a predsa nenájde 

seberovného!“  

„Ktorá matka svoje malé deti živí a veľké požiera?“  

„To je more. Ono požiera veľké rieky!“  

„Ktorý strom je z polovice biely a z polovice čierny?“  

„To je predsa rok, otec, s nocami a dňami!“  

Naradostený otec utekal do prístavu a kráľovi odpovedal správne na všetky jeho tri 

hádanky. Kráľ sa veľmi začudoval a pochopil, že to nemá z vlastnej hlavy.  

„Povedz, kto ti to poradil?“ zreval na človiečika. No a ten mu od strachu hneď 

prezradil, že to bola jeho jediná dcéra.  

„Dobre“, povedal kráľ, „nech sem teda príde, aby som zistil, či je naozaj taká múdra!“  

Keď dievčina prišla do prístavu a kráľ videl, že je aj veľmi pekná, povedal jej: „Ak o 

tri dni prídeš na môj zámok ani pešky, ani vezky, donesieš mi dar, aj nie dar a všetko malé aj 

veľké ťa bude vítať, aj nevítať, vezmem si ťa za ženu.“  

Dievča odišlo domov a zohnalo si troch živých zajacov a dve živé holubice. Na tretí 

deň strčila zajace do vreca, dala ich ľuďom niesť a povedala: „Keď vám poviem, tak ich 

pustite!“ Vzala si dve holubice, strčila si ich do kapsy, posadila sa na kozu a vybrala sa ku 

kráľovi. Keď už bolo dievča neďaleko od kráľovského zámku a videla tam mnoho zvedavcov, 

chudobných ľudí, zídených kráľovských ministrov a hodnostárov, povedala: „ Pusťte zajace!“ 

Keď to ľudia zbadali, pustili sa za nimi, aby ich pochytali. Dievča zatiaľ išlo na koze, po 

chvíli išla zasa peši vedľa kozy a potom sa opäť vhupla na kozu. Keď prišla ku kráľovi, 

vybrala z kapsy holubice a podávala mu ich. Ale tie v tom momente odleteli.  

„Tak vidíš, kráľ môj,“ povedala dievčina, „ prišla som ani pešky, ani vezky, priniesla 

som ti dar – nedar a ľudia ma vítali aj nevítali. Je to pravda?“ Kráľ pritakal , pomohol jej 

zosadnúť z kozy na zem a povedal: „ Staneš sa mojou kráľovnou, lebo múdra žena je mi 

oveľa milšia, ako bohatá a vznešená.“ 

Tak sa aj stalo. Dievčina, ktorá sa tak stala mladou a krásnou kráľovnou, pomáhala 

svojmu mužovi spravodlivo vládnuť nad celou krajinou ešte mnoho a mnoho rokov. 

 

 

12. Ako si zarábal chudobný človek na živobytie?   
 

 

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

 



 

13. Napíš, aké hádanky dal kráľ ľuďom. 

 

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

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

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

 

 

14. Podčiarkni vetu, ktorá popisuje ako a s čím má prísť dievčina na zámok ku kráľovi.  
 

 

15. Prečo si kráľ vybral za ženu jednoduchú a chudobnú dievčinu?   

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVNE ODPOVEDE 
 

Pravopisné cvičenie 

 

Mám veľa zážitkov z prázdnin. Slnečné dni ma lákali do prírody. Stretával som na výletoch 

veľa turistov. Rád som sedával pri rybníku. Bystré rybičky  veselo šantili. Lastovičky  lietali 

nízko nad hladinou. Chytali  hmyz. S dobrou  náladou som sa vrátil k  rodičom.  Prázdniny 

naša rodina strávila v  Taliansku. Bývali sme v chatkách pri mori.  S mamou sme chodili na 

túry  po neďalekom pohorí. V údolí  sa pásli kravy  a  kozy. 

                                                                                                                                 12 bodov 

 

1. Doplň predložky s, so, z, zo. 

 

           .........z........ okna                ......so.............. sestrou 

           ............zo..... skrine              ..............so..... spolužiakom 

                                                                                                                                 4 body 

2. Utvor pomocou predpony odvodené slová.  

 

a) maľovať ................namaľovať....................................................... 

b)   tancovať ........... ......zatancovať..................................................... 

c)   piť ..........................vypiť................................................................. 

                                                                                                                           3 body      

3. Zadeľ vlastné podstatné mená a napíš do správnych riadkov. 

 

Kamila, Štúrovo, Hornád, Spišská Nová Ves, Taliansko, Ľubomír Feldek, Dunaj, Maďarsko 

 

mená osôb - Kamila, Ľubomír Feldek 

mená miest – Štúrovo, Spišská Nová Ves 

mená riek – Hornád, Dunaj  

mená štátov – Taliansko, Maďarsko 

 

                                                                                                                             4 body (0,5) 

4. Vypíš z vety prídavné mená. 

 

Morská víla sa stratila vo veľkých vlnách. 

...morská, veľkých..................................................................                            2 body 

 

5. Doplň nasledujúce tvrdenie. 

 

V .......rozprávke................ vždy víťazí dobro nad zlom.                                    1 bod 

 

 

6. Spoj čiarami,čo k sebe patrí. 

 

a) heraldická povesť             rozpráva príbeh, ktorý sa viaže na dané miesto 

               (hrad, skala...) 

b) miestna povesť hlavným hrdinom je postava alebo udalosť z národných 

dejín 

c) historická povesť rozpráva o vzniku erbov 

                                                                                                                               3 body                                                                                                              



 

7.Urč slovné druhy vo vete. 

 

Slnečnicové semienko ležalo v zemi. 

 

Slnečnicové ......prídavné meno....................................... 

semienko ..........podstatné meno...................................... 

ležalo ................sloveso..................................................... 

v .......................predložka................................................ 

zemi ..................podstatné meno......................................                       5 bodov 

 

8. Zakrúžkuj podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub  

 

a) kolobežka   b) stôl   c) stožiar    d) kladivo   e) batoh   f) hlas             3 body 

 

9. Napíš 2 zdrobneniny. 

 

napr. hlávka, nožička, rúčka...         2 body  

 

 

10. Doplň. 

 

a)Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a vyplýva 

z neho....poučenie............................. je príslovie. 

 

b)Krátky ľudový výrok, ktorý vyjadruje ľudskú skúsenosť a nevyplýva z neho poučenie je 

porekadlo. 

                                                                                                                    2 body 

 

11. Doplň správne magické čísla do názvov rozprávok. (troch, dvanástich, sedem) 

 

a) O .................dvanástich.............................................. mesiačikoch. 

b) Snehulienka a ........sedem................................... trpaslíkov.  

c) O .........troch............................... grošoch. 

                                                                                                   3 body 

Čítanie s porozumením 

 

O CHUDOBNOM ČLOVEKU A JEHO KRÁSNEJ A MÚDREJ DCÉRE  

 

Bol raz jeden chudobný človek, ktorý predával drevo a trávu, a tak si zarábal na chlieb 

a syr pre seba a svoju jedinú dcéru. Raz išiel z trhu okolo prístavu a uvidel kráľa, ako stojí na 

svojej krásnej lodi a dáva ľuďom hádanky. Kto vraj uhádne, dostane kôš dukátov. Ale 

uhádnuť veru nevedel nikto.  

Keď chudobný človek prišiel domov, dcéra sa ho spýtala: „Čo si taký zadumaný? Čo 

sa ti prihodilo?“  

„ Ach, dcéra moja, keby som uhádol tri hádanky, dostali by sme kôš plný zlata!“ a 

všetko jej vyrozprával.  

„Povedz mi tie hádanky. Možno ich ja uhádnem,“ povedala jeho dcéra.  

„Kto obíde celý svet a predsa nenájde seberovného?“  



„To je predsa slnko,“  povedala dcéra, „ono obchádza celý svet a predsa nenájde 

seberovného!“  

„Ktorá matka svoje malé deti živí a veľké požiera?“  

„To je more. Ono požiera veľké rieky!“  

„Ktorý strom je z polovice biely a z polovice čierny?“  

„To je predsa rok, otec, s nocami a dňami!“  

Naradostený otec utekal do prístavu a kráľovi odpovedal správne na všetky jeho tri 

hádanky. Kráľ sa veľmi začudoval a pochopil, že to nemá z vlastnej hlavy.  

„Povedz, kto ti to poradil?“ zreval na človiečika. No a ten mu od strachu hneď 

prezradil, že to bola jeho jediná dcéra.  

„Dobre“, povedal kráľ, „nech sem teda príde, aby som zistil, či je naozaj taká múdra!“  

Keď dievčina prišla do prístavu a kráľ videl, že je aj veľmi pekná, povedal jej: „Ak o 

tri dni prídeš na môj zámok ani pešky, ani vezky, donesieš mi dar, aj nie dar a všetko malé aj 

veľké ťa bude vítať, aj nevítať, vezmem si ťa za ženu.“  

Dievča odišlo domov a zohnalo si troch živých zajacov a dve živé holubice. Na tretí 

deň strčila zajace do vreca, dala ich ľuďom niesť a povedala: „Keď vám poviem, tak ich 

pustite!“ Vzala si dve holubice, strčila si ich do kapsy, posadila sa na kozu a vybrala sa ku 

kráľovi. Keď už bolo dievča neďaleko od kráľovského zámku a videla tam mnoho zvedavcov, 

chudobných ľudí, zídených kráľovských ministrov a hodnostárov, povedala: „ Pusťte zajace!“ 

Keď to ľudia zbadali, pustili sa za nimi, aby ich pochytali. Dievča zatiaľ išlo na koze, po 

chvíli išla zasa peši vedľa kozy a potom sa opäť vhupla na kozu. Keď prišla ku kráľovi, 

vybrala z kapsy holubice a podávala mu ich. Ale tie v tom momente odleteli.  

„Tak vidíš, kráľ môj,“ povedala dievčina, „ prišla som ani pešky, ani vezky, priniesla 

som ti dar – nedar a ľudia ma vítali aj nevítali. Je to pravda?“ Kráľ pritakal , pomohol jej 

zosadnúť z kozy na zem a povedal: „ Staneš sa mojou kráľovnou, lebo múdra žena je mi 

oveľa milšia, ako bohatá a vznešená.“ 

Tak sa aj stalo. Dievčina, ktorá sa tak stala mladou a krásnou kráľovnou, pomáhala 

svojmu mužovi spravodlivo vládnuť nad celou krajinou ešte mnoho a mnoho rokov. 

 

 

12. Ako si zarábal chudobný človek na živobytie?                                                 1 bod 
predával drevo a trávu 

 

13. Napíš, aké hádanky dal kráľ ľuďom. 

 

 Kto obíde celý svet a predsa nenájde seberovného? 

 

 Ktorá matka svoje malé deti živí a veľké požiera? 

 

Ktorý strom je z polovice biely a z polovice čierny? 

                                                                                                                                      3 body 

 

14. Podčiarkni vetu, ktorá popisuje ako a s čím má prísť dievčina na zámok ku kráľovi.  
 

                                                                                                                                      1 bod  

15. Prečo si kráľ vybral za ženu jednoduchú a chudobnú dievčinu?   

 
Múdra žena  mu bola oveľa milšia, ako bohatá a vznešená. 
                                                                                                                                      1 bod 

                                                                                 SPOLU     50 bodov    


