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Stredná priemyselná škola chemická, Račianska 78, 
BRATISLAVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PRIJÍMACIA SKÚŠKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
 

pre školský rok 2005/2006 
 

konaná dňa 2. mája 2005 
 
 
 
 
 
 
KÓD ŽIAKA: 
 
 
HODNOTENIE: 
 

Úloha 1 -35 text Spolu 
Maximálny počet 

bodov 
35 5 40 

Získaný počet 
bodov 

   

 
 
MENO OPRAVUJÚCEHO UČITEĽA: 

 
 PODPIS: 
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Kód žiaka: 
 
Skôr než začneš pracovať, prečítaj si pozorne tieto pokyny: 
V úlohách 01 až 35 zakrúžkuj správnu odpoveď. Iba jedna zo štyroch možností je vždy 
správna. Každú otázku si pre istotu prečítaj dvakrát. Pozor na záporne formulované 
otázky. Za 35. úlohou  je práca s textom. Postupne vyrieš všetkých 5 úloh a výsledky 
zapíš na vyznačené miesta. Čas na vypracovanie je 60 minút. 
 
 
1. 
V ktorej z možností sú všetky slová rozdelené správne? 
 

B. ge-og-ra-fi-a, mi-nis-tri, ú-ze-mie 
C. od-žiť, Je-sen-ský, rýd-zi 
D. hlás-ko-slov-ný, vlas-ti-ved-né, bez-hra-nič-ný 
E. štr-násť, vz-duš-ný, ga-li-ma-ti-áš 

 
2. 
V ktorej z možností patria všetky slová do rovnakého štýlu? 
 

A. chľastá, trubiroh, zabijak, prachy 
B. luna, cmiter, slnce, ľadnička 
C. exhalát, inšpirovať, substrácia, šnicel 
D. duplikát, potvrdenie, prevod, slasti 
 

3. 
Flanelovú podšívku vystrihneme v šírke 2 cm. 
Urči štýl vety: 
 

A. hovorový 
B. umelecký 
C. náučný 
D. administratívny 

 
4. 
V ktorej z možností sú všetky slová spisovné? 
 

A. zástera, školák, kŕmitko, škrabať 
B. strúhať, sať, ponorka, sáčok 
C. vždycky, vypovedať, samotár, makať 
D. senior, terén, úmor, uličník 
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Kód žiaka: 
 
 
5. 
V ktorej z viet je pravopisná chyba? 
 

A. Práve dostali tovar v predajni obuvi. 
B. Prímesi olova zhoršujú kvalitu tejto suroviny. 
C. V malom kalendári mal zapísaných niekoľko výsledkov. 
D. V družstve Francúzska sa objavili niekoľkí černoši. 

 
6. 
V ktorej z uvedených možností majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor? 
  

A. telefonisti, tenisti, mudrci, hokejisti 
B. báseň, plač, sieť, tlačiareň 
C. hercovi, Mišovi, ujovi, holubovi 
D. z turistu, z Bottu, z Mira, z Joža 

 
7. 
V ktorej z viet majú všetky prídavné mená rovnaký  skloňovací vzor? 
 

A. Dobrodružné pátranie po čarodejnom klenote nám ukázalo cestu k pirátovmu 
obydliu. 

B. Najlepšia bola horúca rybacia polievka. 
C. Motýlí let nás priviedol k mladej muflonej rodinke. 
D. Malá komédia sľubovala príjemný stredajší večer. 

 
8. 
Ktoré z uvedených tvrdení je správne? 
 

A. Podľa vzoru páví sa skloňujú všetky privlastňovacie prídavné mená. 
B. V prídavných menách skloňujúcich sa podľa vzoru pekný v nominatíve množného 
čísla sa vždy píše v prípone –i/í. 

C. V prídavných menách skloňujúcich sa podľa vzoru páví píšeme v nominatíve 
jednotného čísla príponu –ý a v nominatíve množného čísla príponu –í. 

D. Podľa vzoru otcov/matkin sa skloňujú všetky vzťahové prídavné mená. 
 
9. 
V ktorej z možností je v slovnom spojení pravopisná chyba? 
 

A. s akýmisi futbalistami, samí chlapci 
B. k tvojim záľubám,  čakám naň 
C. pred tebou, za vami 
D. s tamtími fanúšikmi, nijaký návštevník 
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Kód žiaka: 
 
 
10. 
Štyri tretie diely dvakrát oceneného románu ostali ležať na pulte. 
V uvedenej vete sa nenachádza: 
  

A. základná číslovka 
B. radová číslovka 
C. násobná číslovka 
D. druhová číslovka 

 
11. 
V ktorej z viet je použitý správny tvar slovesa? 
 

A. Aj zvädnutá ruža ešte voní. 
B. Peter dnes nie je v škole. 
C. Môžme pokračovať ďalej? 
D. Deti často chcejú nemožné. 
 

12. 
Hej, vari si potom nezbadal na jeho tvári slabý úsmev? 
Ktorý neohybný slovný druh chýba v uvedenej vete? 
 

A. príslovka 
B. častica 
C. spojka 
D. predložka 

 
13. 
V ktorej z viet je nesprávne napísaná príslovka? 
 

A. Viac činností súčastne nedokázal robiť. 
B. Spamäti odriekal celý text. 
C. Bolo treba niečo podniknúť. 
D. Zasmial sa nasilu. 

 
14. 
V ktorej z viet chýba čiarka? 
 

A. Tá malá potvora chňap ho za golier. 
B. Ľaľa aká šikovná. 
C. Kozy skáču cupi-lupi. 
D. A vrabec frnk do tŕnia. 

 



 5

Kód žiaka: 
 
 
15. 
Občas si mysleli, že všetko robí náročky. 
Ktorá z možností správne uvádza poradie slovných druhov? 
 

A. príslovka, sloveso, spojka, číslovka, sloveso, prídavné meno 
B. zámeno, sloveso, spojka, zámeno, sloveso, prídavné meno 
C. prídavné meno, sloveso, spojka, číslovka, sloveso, príslovka 
D. príslovka, sloveso, spojka, zámeno, sloveso, príslovka 

 
16.  
Je to malá, zhrbená žena, s krásnymi modrými očami. 
Urči slohový postup a útvar: 
 

A. informačný - oznámenie 
B. rozprávací - rozprávanie 
C. opisný – charakteristika 
D. opisný – posudok 
 

17. 
Ktorý z uvedených útvarov možno považovať za dynamický opis? 
 

A. opis izby 
B. opis knihy 
C. opis hry 
D. opis osoby 

 
18. 
Zo zvyškov práškového cukru a sladkej smotany vyšľahajte tuhý krém. 
Podčiarknuté slovo v uvedenej vete je: 
 

A. nezhodný prívlastok 
B. nepriamy predmet 
C. priamy predmet 
D. príslovkové určenie miesta 
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Kód žiaka: 
 
 
19. 
Malý cyklista bác do priekopy. 
Zvukomalebné citoslovce v uvedenej vete nahrádza: 
 

A. podmet 
B. prívlastok 
C. predmet 
D. prísudok 

 
20. 
Pri ktorom slohovom postupe je nesprávne uvedený útvar? 
 

A. výkladový slohový postup - úvaha 
B. opisný slohový postup - životopis 
C. rozpoznávací slohový postup - reprodukcia 
D. informačný slohový postup – list 
 

21. 
Ktorý z útvarov nepatrí do danej skupiny z hľadiska slohového postupu? 
 

A. pozvánka 
B. inzerát 
C. predpoveď počasia 
D. diskusia 

 
22. 
Ktorý z výrokov je príslovím? 
 

A. Akoby jeden druhému z oka vypadol. 
B. Čuší ako voš pod chrastou. 
C. Margita muchám vrece rozväzuje. 
D. Komu niet rady, tomu niet pomoci. 

 
23. 
Ktorý z uvedených znakov je typický pre balady? 
 

A. Obsahujú satiru. 
B. Majú pochmúrny dej, ktorý sa stupňuje. 
C. Autor sa v nich snaží vysmiať zlému. 
D. Vystupujú v nich len skutočné postavy. 
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Kód žiaka: 
 
24. 
Ktorý žáner patrí do ľudovej slovesnosti? 
 

A. legenda 
B. novela 
C. román 
D. povesť 

 
25. 
Prvé slovanské literárne pamiatky boli napísané v: 
 

A. bulharčine 
B. staroslovienčine 
C. hebrejčine 
D. gréčtine 

 
26. 
Pri ktorom diele je správne uvedený útvar? 
 

A. Smrť Jánošíkova - poviedka 
B. Mor ho! – epická skladba 
C. Nehaňte ľud môj - román 
D. Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí - povesť 

 
27. 
Ktorú z uvedených poviedok nenapísal Martin Kukučín? 
 

A. Rysavá jalovica 
B. Neprebudený 
C. Žliebky 
D. Mladé letá 

 
28. 
Autorom kníh pre deti Zakopaný meč, Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik je: 
 

A. Janko Jesenský 
B. František Švantner 
C. Jozef Cíger-Hronský 
D. Milo Urban 
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Kód žiaka: 
 
 
29. 
Kto ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu? 
 

A. Ľ. Štúr 
B. A. Bernolák 
C. S. Czambel 
D.  M. Hattala 

 
30. 
Autorom básní A sú tu, Poplach s prvákmi, Pri meraní teploty je: 
 

A. Dušan Dušek 
B. Kamil Peteraj  
C. Daniel Hevier 
D. Štefan Moravčík 

 
31. 
Ktoré literárne útvary delíme na historické, spoločenské, psychologické, dobrodružné,...? 
 

A. romány 
B. eseje 
C. báje 
D. povesti 

 
32. 
Ak má v divadelnej hre jedna postava dlhší prehovor, hovoríme o: 
 

A. eseji 
B. dejstve 
C. dialógu 
D. monológu 

 
33. 
Ktorý z uvedených útvarov patrí do veršovanej epiky? 
 

A. balada 
B. povesť 
C. hádanka 
D. elégia 
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Kód žiaka: 
 
 
34. 
...medzi ktorými strojná Elena oko najvábnejšie mámi... 
Podčiarknuté slová sú: 
 

A. personifikácie 
B. metafory 
C. rečnícke otázky 
D. epitetá 

 
35. 
Ktorý z uvedených umeleckých prostriedkov je personifikácia: 
 

A. v ťažkom smútku 
B. jeseň si nadieva na povrázky modré koraly 
C. slnce v zlatej kolíske nad horou umiera 
D. hlucho, temno na vrchole, jak uprostred cmitera 
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Kód žiaka: 
 
 
POZORNE SI PREČÍTAJ NASLEDUJÚCI TEXT: 
 

Igor je s babkou na vychádzke vo veľkom parku. On i jeho noví kamaráti majú na čo 
pozerať. Neďaleko sa prechádza párik japonských kačíc a vo vode je celá rodina 
pestrých rybičiek. Chlapci sa čudujú: „Kto ich mohol zafarbiť?“  

 
Úlohy k textu: 
 

1. Napíš, koľko prídavných mien je v ukážke. 
 

 
 

 
2. Koľko podstatných mien ženského rodu je v ukážke? 
 

 
 

 
3. Vypíš z ukážky podstatné mená v genitíve. 

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

4. Vypíš z ukážky príslovky. 
 

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

5. Vypíš z ukážky podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. 
 

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

Koniec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


