
PRIJÍMACIE SKUŠKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚR Y 

Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 60 minút. Pozorne si prečítaj texty jed-
notlivých úloh a svoje odpovede zapisuj na vyznačené miesto alebo hneď k textu úlo-
hy. Na prípadné poznámky, či časti riešenia, použi dvojhárok (obal), na ktorom je 
tvoje meno. Hárok s textami úloh a odpoveďami  n e p o d p i s u j !         

 

1) V nasledujúcom texte doplň chýbajúce interpunkčné znamienka a  písmená: 

Ľudia ktor_ v_dia umierať les_ volajú po náprave. Oľg_n str_ko sa pred siedm_m_ 
dňami dožil šesťdesiat_ch rokov. V Martine bola založená _atica _lovenská. 
Zas_pali ťa otázkam_? Z  pl_tkej m_s_ sa v_s_palo ob_lie. Ha-ha ale ste sa na-
ľakal_.  Najbohatším zdrojom v_tamínu C sú c_trusové plod_ rajčin_  šípk_ ale 
obsahujú ho aj zemiak_ a kapusta. Na oblohe sa zjav_l_ ran_é zor_ Na b_liach 
tráv_ svietil_ kvapk_ ros_ ako iskr_vé slz_. Na brehu riek_ šumeli v_by a oz_vali 
sa aj vtáčie  hlas_. 

 

2) Urči vety podľa zloženia a pomenuj ich: 

a) Kde niet lásky, tam niet porozumenia. 

b) Úspech našej triedy závisí od toho, čo urobí každý žiak. 

c) Vedel o všetkom, ale mlčal ako ryba. 

3) Utvor: 

a) jednoduchú vetu s niektorým viacnásobným vetným členom 

b) priraďovacie súvetie vylučovacie 

c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou 

4) Urob vetný rozbor vety: "Často za svojím chrbtom cítil neúprimné pohľady." 

často −   svojím −  

       
za chrbtom −   cítil −  

       
neúprimné −   pohľady −  

  

 5) Utvor vetu, v ktorej bude priraďovací, prisudzovací (vetný) a určovací sklad. 

 

 

 

 



priraďovací sklad  −  

   
vetný sklad −  

   
určovací sklad −  

 

6) Utvor inštrumentál (7. pád) jednotného čísla a datív (3. pád)  množného čísla výra-
zu tvoj brat . 

inštrumentál  −  

   
datív −  

 

 7) Napíš tri slová, v ktorých nastáva spodobovanie a označ miesto. 

 

 8) Utvor synonymum a antonymum slovesa mlčať. 

  

synonymum  −  

   
antonymum −  

 

9) Napíš, ktoré slovo a prečo nepatrí do nasledujúceho radu: 

román, novela, balada, opis, epos 

 

10) Napíš tri druhy ľudovej slovesnosti a uveď príklad. 

 

11) Napíš ku slovu srdce: 

a) personifikáciu −  

   
b) epiteton −  

   
c) prirovnanie −  

 

12) Napíš krátky inzerát. 


