
PRIJÍMACIE SKÚŠKY 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 je niekoľko chýb a vynechaných hlások. Vyhľadaj a oprav 

chyby, doplň chýbajúce hlásky! 

Tri góly, ktoré dostali trnavsk_ fudbalisti od bratislavčanov v posledních siedmich 

minútach zápasu príliš otriasli ich sebad_verou. Sami rodičia boli najviac prekvapený. 

V Martine je Slovenské _árodné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zav_jali 

dva psi a začul som i dupot sobích kopýt. Akísi kŕde_ holubých mláďat sa usadil na 

brehu kr_štáľovo čistého potoka. Babkyna susedka je tiež dôchodkiňa. Keď sa vonku 

zablýskalo a v dome zabl_kalo svetlo, blísko mlynice sa opšmietala ryšavá líška. 

 
2) Pomenuj nasledovné súvetia, v prípade podraďovacieho urč vedľajšiu vetu. 

a) Ani sa nepribližoval, ani nevzďaľoval. 
b) Pozrel som sa ponad plece, no nikoho som nevidel. 
c) Mám pocit, že príde neskoro. 

 
3) Utvor príklad na: 

a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkového určenia času, 
b) priraďovacie súvetie stupňovacie, 
c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou. 

 
4) Z nasledujúcich viet vypíš neohybné slovné druhy a urči ich. 

a) Príď, veď máš čas. 
b) No dobre, prídem. 
c) Vedľa domu budeme mať asi záhradu. 
d) Ej, ale je horúco! 

 
5) Urč všetky vetné členy vo vete:  
Ľahký závan vetra rozšíril do celého okolia vôňu orgovánu a hlohu. 

 
6) Vetu z úlohy č.5 urč podľa: 

a) obsahu 
b) zloženia 
c) členitosti 

 
7) Vypíš z vety z úlohy č.5 všetky sklady a pomenuj ich. 
 
8) Urč slovný druh a gramatické kategórie týchto slov: 
ľahký 
vôňu 
rozšíril 



9) Utvor antonymá (opozitá) k slovám večer,  vôňa 
 
10) Utvor synonymá k slovám bežať,  kri čať 
 
11) V nasledujúcej vete podčiarkni prísudok a pomenuj ho. 

V súčasnosti je môj strýko lekárom na našej poliklinike. 
 
12) Napíš štyri ľubovoľné znaky balady. 
 
13) Zo slovného spojenia môj plán utvor: 

a) inštrumentál singuláru,  
b) datív plurálu  

  
14) Vymenuj slohové štýly. 
 
15) Pomenuj umelecké jazykové prostriedky 

a) osamelý kvílivý hlas umieráčika 
b) zvuky sa predbehujú, naháňajú sa, smejú sa i plačú 
c) Florián vyskočil sťaby ho had uštipol 
d) oblieval svojím svetlom celé mesto 

 
16) Urč literárny druh a literárny žáner týchto diel 
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