
Prípravný kurz k prijímacím skúškam 

zo slovenského jazyka a literatúra 
 

 

 

1. Doplňte chýbajúce písmená (spolu 20 písmen). Zreteľne rozlíšte veľké 

a malé písmená a diakritické znamienka (dĺžne, mäkčene, bodky...). 

 

Cesta vedie najpr__   hore trávnat__m svahom, potom lesom. Chodník mierne 

stúpa a v širokej zákrute obchádza v__pučen__ bok __riváňa. Les dosiaľ tíško 

sp__. Zdá sa t__, že musíš naš__apovať na prst__, aby si ho nevyrušil  __  driemot. 

Mlad__ jeleň zodvihne síce na chv__ľu hlavu a načúva, no nepokladá za vhodné 

pohnúť sa __o svojho pelechu. __ tráve, ktorá rastie v riedk__ch chumáčoch, 

začína sa už chvejiv__ ž__vot. Jej steblá sa nepozorovane narovnávajú a obracajú 

š__ršiu plochu l__stov oproti svetlu, ktoré sa prediera pomedzi kme__e stromov.  

 

 

2. Určte, akými vetnými členmi sú podčiarknuté slová vo vete. 

 

Večer ma uspával príjemný hlas mojej tety.  

 

večer –  ................................................................... 

uspával – ................................................................ 

príjemný – .............................................................. 

hlas – ...................................................................... 

tety - ....................................................................... 

 

 

3. Určte vety podľa obsahu. 

 

a) Horí!                             a) .......................................................................... 

b) Poď sem!                      b) ......................................................................... 

c) Kam ideš?                     c) ......................................................................... 

d) Bodaj by už boli prázdniny!     d) ............................................................ 

e) Mama prišla domov až večer.   e) ............................................................ 

 

 

4. Zaraďte podčiarknuté slovo k slovnému druhu.  

 

a)  Každý deň prechádzala okolo.      a) okolo - ................................................ 

b) Náš triedny dnes neprišiel.            b) triedny - .............................................. 

 

 



5. Určte slovný druh a gramatické kategórie podčiarknutých slov (pri 

podstatných menách a prídavných menách určte aj vzor). 

 

Pomaly pricestovali do vytúženého cieľa.  

 

pomaly - ................................................................................................................ 

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

pricestovali - .......................................................................................................... 

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

cieľa - ..................................................................................................................... 

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

 

6. K slovo rozprávať napíšte: 

 

a) synonymum - ............................................................................................... 

b) antonymum - ................................................................................................ 

 

7. Dopňte chýbajúce i/í, y/ý. 

 

a) ak__si malí chlapci 

b) oženil sa v tridsiat__ch rokoch 

 

8. Vyberte z nasledujúcich výrazov združené pomenovania.  

 

Ariadnina niť, školský rok, Slovenské národné divadlo, gordický uzol, Jóbova zvesť 

 

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

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

 

9.  

Z úzkej izby von do poľa, 

do slobody von. 

Slnko kýva, škovrán volá, 

zvučí žitia zvon.  

 

V ukážte určte:  

 

a) druh rýmu ..........................................................................................................  

b) podčiarknutý básnický prostriedok ................................................................. 

 

10. Určte jazykový štýl v nasledovných ukážkach: 

 

a) Prvú hodinu sme mali matiku. Učka nám dala písomku. Neučil som sa, preto 

som ju domrvil.  

b) Žiadam o oslobodenie od telesnej výchovy zo zdravotných dôvodov.  

 

a) ............................................................................................................................. 

b) ............................................................................................................................. 



 

11. Zakrúžkujte, v ktorej z uvedených možností patria všetky literárne žánre 

k tomu istému literárnemu druhu. 

 

a)  sonet, bájka, balada 

b)  poviedka, tragédia, rozhlasová hra 

c)  legenda, aforizmus, elégia (žalospev) 

d)  komédia, muzikál, bábková hra 

 

12. V ktorej z možností sa nachádzajú rovnaké umelecké prostriedky. 

Zakrúžkujte. 

 

a) býva na dvojke, zatopiť hnevom pol sveta 

b) šialená noc sedí na streche, hviezda hľadela na mňa 

c) pevný ani skala, celé kino zjajklo 

d) ostrý hlas, ten tenor bol skvelý 

 

13. Doplňte chýbajúce výrazy (spolu 2 výrazy). 

 

Bájka je malý žáner ___________________, alegorickým spôsobom vyslovuje 

_______________________, prípadne sa vysmieva nejakému zlu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec testu. 

 



Prípravný kurz k prijímacím skúškam 

zo slovenského jazyka a literatúra 

 

 

VYPRACOVANIE  

 

1. Cesta vedie najprv hore trávnatým svahom, potom lesom. Chodník mierne stúpa a v širokej zákrute 

obchádza vypučený bok Kriváňa. Les dosiaľ tíško spí. Zdá sa ti, že musíš našľapovať na prsty, aby si ho 

nevyrušil  z driemot. Mladý jeleň zodvihne síce na chvíľu hlavu a načúva, no nepokladá za vhodné 

pohnúť sa zo svojho pelechu. V tráve, ktorá rastie v riedkych chumáčoch, začína sa už chvejivý život. Jej 

steblá sa nepozorovane narovnávajú a obracajú širšiu plochu listov oproti svetlu, ktoré sa prediera 

pomedzi kmene stromov.  

 

                          

 

Poznámka: za chybu sa považuje aj nedoplnené písmeno. 

 

2.  

večer – príslovkové určenie času                                                     1 bod 

uspával – prísudok (slovesný)                                                          1 bod 

príjemný – zhodný prívlastok                                                          1 bod 

hlas – podmet (vyjadrený)                                                               1 bod 

tety – nezhodný prívlastok                                                               1 bod 

                   

 

3. 

a) zvolacia                                                                                          1 bod 

b) rozkazovacia                                                                                 1 bod                                               

c) opytovacia                                                                                      1 bod 

d) želacia                                                                                            1 bod 

e) oznamovacia                         1 bod 

 

4. 

a) príslovka miesta                                                                             1 bod 

b) podstatné meno                                                                              1 bod 

Počet chýb BODY 

0 20 

1 19 

2 18 

3 17 

4 16 

5 15 

6 14 

7 13 

8 12 

9 11 

10 10 

11 9 

12 8 

13 7 

14 6 

15 5 

16 4 

17 3 

18 2 

19 1 

20 a viac 0 



5. 

pomaly – príslovka spôsobu                                                               1 bod 

pricestovali – sloveso, 3. osoba, množné číslo (plurál), minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, 

(činný rod)                                                    1 bod 

cieľa – podstatné meno, mužský rod, jednotné číslo (singulár), genitív (G), vzor stroj                                                                                             

1 bod 

 

6. 

a) hovoriť, vravieť...                                                                           1 bod 

b) mlčať, byť ticho...                                                                          1 bod 

 

7. 

a) akísi malí chlapci                                                                              1 bod 

b) oženil sa v tridsiatich rokoch                                                            1 bod 

 

8. 

školský rok                                                                                           1 bod 

Slovenské národné divadlo                                                                 1 bod 

 

9. 

a) striedavý rým                                                                                   1 bod 

b) personifikácia                                                                                  1 bod 

 

10. 

a) hovorový štýl                                                                                    1 bod 

b) administratívny štýl                                                                        1 bod 

 

11. 

d) (komédia, muzikál, bábková hra)                                                     1 bod 

 

12.  

b) (šialená noc sedí na streche, hviezda hľadela na mňa)                      2 body 

 

13.  

epiky (prózy)                                                                                         1 bod 

mravné ponaučenie (morálne ponaučenie, ponaučenie)                   1 bod 

 

BODY SPOLU 

- doplňovačka  - 20 bodov 

- test                 -  30 bodov 

-    spolu              -  50 bodov 


