
PRIJÍMACIE POHOVORY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA       Gymnázium Malacky            
 
Meno a priezvisko: ……………………………………………………………… Dátum narodenia:……………………… 
 
Škola: …………………………………………………………………………… 
 

✁…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
do 1. ročníka štvorročného štúdia na šk.r. 2001/2002 

 
 

1.  Diktát 

      

     Páchateľov nevypátrali. Po rozčarovaní, ktoré zažili pri prepade, nedali na sebe 

znať, že v tom mali prsty. Úzkostlivo si všímali všetko, čo mohlo súvisieť 

s nevydareným atentátom. Prežili dva dni plné strachu,  potom sa prestali báť. Badal 

to iba Robo v lodenici. Chlapci tam prestali chodiť. Peter sa na druhý deň v záhrade 

ani neukázal. Aj Marek, ktorý stál verne pri Robovi, sa odťahoval od stavby kanoe. 

Dievčatá šípili, že sa prihodilo niečo, o čom nemajú vedieť. Cítili sa zanedbávané. 

Robo sa teda sám lopotil s nepodarenými vŕbovými drúkmi. Napriek všetkej námahe 

nedali sa zapustiť tak, aby sa čln rovnomerne zaoblil. Robo sa mordoval a bol 

nespokojný. Myslel na to, čo zamestnávalo aj ostatných: „Keby tu bol Tomáš, všetko 

by vyzeralo inakšie.“ 
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2.  Doplň v nasledujúcich vetách vynechané písmená: 
 

a) To  okno  rozbili  ak�si   neznám�  chlapci.  

b) Naše  gymnázium  je  na   �lici   1. mája. 

c) Svoje  dieťa  zver�  na  leto star�m  rodičom. 

d) Priateľk�n�  susedia si postavili nový dom.  

e) Hokejisto�,  ktor� obhájili striebro, oslavovali všetci.  

f) Rád hovoril o smiešn�ch  kúskoch sestrin�ch  synov. 

g) Stretávaš  sa často so  svoj�m  bratom? 

h) Prvé slovenské mliek�rne vznikli v 19. storočí. 

i) Viazn�ci  rozhovor je pre každého nepríjemný. 

j) Chlapci po hádke zostali v triede sam�. 
 
 

3.  Zakrúžkuj, ktorá veta je gramaticky správna: 

a) Peter, prečo ste sa nepriznal? 

b) Peter, prečo ste sa nepriznali? 

 

4.  Z  vety  Urazený Marek sa odťahoval od nákupu i stavby vypíš: 
 
a) prisudzovací slad …………………………………………………………     

 
b) určovací sklad …………………………………………………………… 

 
c) priraďovací sklad ………………………………………………………… 

 
5.  Pridaj do vety Dievčatá v lodenici tušili zradu slovo a rozvi ním predmet.  

Vetu napíš. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

6.  Porovnaj dve nasledujúce vety. Urč, akým vetným členom je v nich slovo lodenicou: 
 
a) Lodenicou prebehli rýchlo. ………………………………………………………… 

 
b) Nápad s lodenicou sa Robovi nepozdával.     ……………………………………… 
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7.  Z nasledujúcich viet a súvetí vyber: 

 
a) jednoduchú rozvitú dvojčlennú vetu 
b) priraďovacie súvetie zlučovacie 
c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou 
d) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou príčinnou 
e) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou 
 
1.  Prežili dva dni strachu a potom sa prestali báť. 
2.  Robo bol taký, že vždy zachovával pokoj. 
3.  Od práce sa odťahoval aj Marek, ktorý vždy stál verne pri Robovi. 
4.  Zahrmelo. 
5.  Cítili sa zanedbávaní, lebo chlapci im nezverili žiadne úlohy. 
6.  Chlapci tam prestali chodiť. 
7.  Dievčatá šípili, že sa niečo prihodilo. 
 
K písmenu priraď číslo vety alebo súvetia, napr. a/9. 
 
…………… ……………       …………… ……………         …………… 
 
 

8.  Zakrúžkuj správnu odpoveď: 
 
            Ľudovít Štúr bol  a) poslancom za mesto Bratislava 
                                        b) kodifikátorom spisovného slovenského jazyka 
                                        c) autorom balady Žltá ľalia 
 
 

9.  Urč rým použitý v ukážke a napíš jeho schému: 
 
 
 
 
 
 
 
a) rým …………………………… 

 
b) schéma rýmu .………………… 

Keď jarný vietor prejde Bratislavu 
k osamotenej soche Hummela - 
to ako keby hudba šumela 
z partitúr, z ktorých dvíha starú hlavu. 
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