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P R I J Í M A C I A  S K Ú Š K A  Z O  S L O V E N S K É H O  J A Z Y K A  A  
L I T E R A T Ú R Y  

2 0 1 7  

1. KOLO – 1. TERMÍN 

09. máj  2017 

 

1. Pokyny pre žiaka: Riaďte sa pokynmi pedagogického dozoru. 

2. Vyplňte požadované údaje. 

3. Kým nedostanete pokyn riešiť úlohy, v teste nelistujte. 

4. Pozorne si prečítajte zadania jednotlivých úloh. 

5. Podľa zadania vpisujte odpovede do vyznačených riadkov, prípadne zakrúžkujte písmeno 

pred správnou odpoveďou alebo podčiarknite správny výraz. 

6. Pokiaľ sa vám niektorú úlohu nedarí riešiť, nestrácajte s ňou neprimerane veľa času – chýbal 

by vám pri riešení ostatných úloh. 

7. Čísla v rámčeku predstavujú bodové hodnoty jednotlivých zadaní, ktoré môžete získať, ak 

správne vyriešite danú úlohu. 

8. Konzultácie s ostatnými žiakmi nie sú dovolené. 

9. Na vypracovanie úloh máte 45 minút čistého času. 

10. Keď ste skončili, ostaňte v tichosti sedieť na mieste. 

 

Želáme vám veľa úspechov. 

Počet bodov:................................. 

         Hodnotil:....................................... 

Kontroloval:.................................. 
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Pravopisné cvičenie 

Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka. 10 B 

 

1.Keď som bol mal_ chlapec, rástlo so mnou v dedine veselé dievča  ktoré sa volalo Erika. 2. Bolo odo mňa 

o niečo staršie a veľmi malo rad_ kvety. 3. Spomedzi všetkých kveto_ najradšej malo ľalie. 4. Aby bolo 

ľali_ viac, Erika každý rok v_berala cibu_ky a potom ich pres_dzala. 5. Nera_ aj medzi zeleninu. 6. Keď 

začal_ kv_tnúť, koľkokrát sme ani nevedeli, čo s nimi. 7. Lebo ľalie, keď sa o ne dobre staráte, začnú sa 

i sam_ množiť. 8. Erik_ne ľalie sme často nosili do kostola. 9. Raz v_šla Erika so svoj_mi rodičmi, 

súrodencami a _o všetkými pr_buznými z kostola. 10. Zdali sa smutn_, najm_ Erika. 11. Dospel_ si medzi 

sebou šepkali  že Erik_na rodina bola preto v kostole, lebo ich chcel far_r zachrániť pred odchodom do 

koncentračn_ho tábora.  

Vincent Šikula 

 

1. Z 2. vety pravopisného cvičenia vypíš nepárové znelé spoluhlásky. 1 B 

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

 

2. Ku každému z uvedených slov napíš po jednom slove s protikladným významom. 3 B 

a) staršie - ............................     b) viac - ............................     c) prišla - .......................... 

 

3. Protikladom horlivosti je: 1 B 

a) veselosť,     b) ľahostajnosť,     c) nevľúdnosť,     d) láskavosť. 

 

4. V ktorom zo slov nedochádza k spodobovaniu? 1 B 

a) krádež     b) hladká     c) odrážať     d) zovšadiaľ 

 

5. Ktoré zo slov je správne rozdelené na slabiky? 1 B 

a) sú-ro-de-nca-mi     b) zá-vi-stli-vý     c) pres-ta-vi-li     d) po-ho-dl-nú 

 

6. Označ možnosť, v ktorej nie je uvedená dvojica synonymická. 1 B 

a) mimovoľne – úmyselne         b) ovládnuť – zmocniť sa 
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c) typický – príznačný                  d) údiv – prekvapenie 

 

7. Ako sa nazýva súhrn starogréckych príbehov o bohoch, hrdinoch a prírodných úkazoch?  1 B 

a) mytológia     b) encyklopédia     c) beletria     d) geológia   

 

8. Ktorý z uvedených výrokov je pranostikou? 1 B 

a) Jeden je za osemnásť, druhý bez dvoch za dvadsať. 

b) Kto hlboko orie, zlato vyoráva. 

c) Medardova kvapka 40 dní kvapká. 

d) Dostal sa z dažďa pod odkvap. 

 

9. Zo slovies presádzam a množím utvor: 2 B 

a) rozkazovací spôsob v 2. osobe singuláru a plurálu - ............................................. 

b) neurčitok - ....................................................... . 

 

10. Označ možnosť, v ktorej sú správne určené gramatické kategórie a vzor podčiarknutého slova v 2. vete 

pravopisného cvičenia. 1 B 

a) ženský rod, singulár, N, žena        b) mužský rod, plurál, N, chlap 

c) mužský rod, plurál, G, dub             d) mužský rod, plurál, A, dub          

11. V ktorej z viet je podčiarknutá príslovka? 1 B 

a) Rád sedávam vedľa teba. 

b) Syn má svojho otca nadovšetko rád. 

c) Po tom výlete sa lepšie spoznali. 

d) O svojej pravde jeden raz zapochyboval. 

 

12. V ktorej z možností je nesprávne napísaná číslovka / veta? 1 B 

a) Som 5-násobný víťaz.                        b) Dva plus dva je štyri. 

c) Moja sestra je už vo 4 triede.          d) Namiesto 3 prišli len dvaja. 
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13. V ktorom variante je spojenie aligátorie zubiská v správnom páde a čísle? 1 B 

a) aligátorých zubísk – G pl.              b) aligátorými zubiskami – I pl. 

c) o aligátorých zubiskách – L pl.      d) aligátorím zubiskám – D pl. 

 

14. Nájdi správne tvrdenie o prídavných menách. 1 B 

a) Podľa vzoru cudzí skloňujeme prídavné mená mäkkého zakončenia, niektoré číslovky a zámená. 

b) Podľa vzorov otcov, matkin skloňujeme prídavné mená tvrdého zakončenia. 

c) Vzor páví má ako vzor pekný mäkkú príponu iba v N plurálu. 

d) Spojenie od matkiného potomka je napísané správne. 

 

15. Z vety Chrbát pohoria pokrývali tônisté hodvábne bučiny. vypíš sloveso a urči osobu, vid a slovesný rod. 3 B 

 

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

 

16. Do nasledujúcej vety dopíš správne interpunkčné znamienka. 1 B 

 

Tá ryba  kričí Milan  bude moja 

 

17. Utvor 1. stupeň prísloviek. 2 B 

a) horšie - ....................................   b) najlepšie - .......................................... 

 

18. V ktorej vete je nesprávne vyskloňované podstatné meno euro? 1 B 

a) Za štyri euro si veľa nekúpiš.    b) V peňaženke jej ostalo šesť eur. 

c) Od nástupu eura neplatí slovenská koruna.  d) Požičal by si mi sto eur? 

 

19. 2. veta pravopisného cvičenia je: 1 B 

a) podraďovacie súvetie,  b) priraďovacie súvetie,  c) jednoduchá rozvitá veta. 
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20. Označ možnosť, v ktorej sú správne určené vetné členy vety 1 B 

Tvár sudcu odzrkadľovala hlboký smútok a starosti. 

a) podmet, nepriamy predmet, prísudok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, priamy predmet 

b) podmet, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, priamy predmet 

c) podmet, priamy predmet, prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, priamy predmet 

d) podmet, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, nepriamy predmet      

 

21. Napíš, akým vetným členom je slovo nás vo vete: 1 B 

Zámocká záhrada nás očarila. 

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

 

22. Ktoré jednoduché podraďovacie súvetie obsahuje viacnásobný vetný člen?  1 B 

a) Keď videli, že to je nový prísny generál, zasalutovali. 

b) Dobrý test tvoríme dlhšie a pripravujeme jeho overenie. 

c) Na vyjadrenie svojich názorov a skúseností používame slušné slová. 

d) Žiakov vedieme k tomu, aby vedeli pohotovo a úprimne reagovať. 

 

23. Označ možnosť, v ktorej všetky slová patria do toho istého štýlu. 1 B 

a) lingvista, digitálny, umelecký   b) blicovať, senzi, super 

c) čarokrásny, blahodarný, čistotný  d) správa, komentár, životopis 

 

24. Označ možnosť, ktorá správne vysvetľuje pojem. 1 B 

a) Kompozícia – usporiadanie jednotlivých častí do jednotného celku. 

b) Anekdota – vtipný príbeh založený na hodnovernosti. 

c) Fejtón – útvar administratívneho štýlu s prvkami umeleckosti. 

d) Poviedka – lyrický literárny útvar. 
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25. V ktorej možnosti sú vymenované všetky slohové postupy? 1 B 

a) hovorový, administratívny, informačný, rozprávací 

b) výkladový, umelecký, opisný, publicistický 

c) rozprávací, opisný, informačný, výkladový 

d) náučný, administratívny, hovorový, umelecký 

 

 

Ukážka 

Pokraj tábora sedí cár na zlatom stolci,                 Pobelavé kaderie šije im otáča 

okol neho cárska stráž, tuhí to paholci,                 modré ich oči bystro v okolo si páča. 

a pred cárom družina neveliká stojí:                      Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,    

sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.                 zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. 

 

26. Napíš meno autora a názov diela, z ktorého je ukážka. 2 B 

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

 

27. Pomenuj podčiarknuté umelecké prostriedky v predchádzajúcej ukážke. 2 B 

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

 

28. Pomenuj rým, ktorý je použitý v predchádzajúcej ukážke. 1 B 

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

 

29. Napíš, v akom štýle je napísaná ukážka. 1 B 

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

 

30. Pri ktorom útvare je nesprávne uvedený literárny druh? 1 B 

a) báseň – lyrika      b) povesť – epika   c) epigram – lyrika   d) balada - dráma 
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31. Doplň. 2 B 

 

....................  je zvuková zhoda slabík na konci verša. 

Opakovanie verša na konci skupiny veršov je ..................................... . 

 

 

Odpoveďový hárok 

 

Keď som bol malý chlapec, rástlo so mnou v dedine veselé dievča, ktoré sa volalo Erika. Bolo odo mňa o niečo staršie 

a veľmi malo rado kvety. Spomedzi všetkých kvetov najradšej malo ľalie. Aby bolo ľalií viac, Erika každý rok 

vyberala cibuľky a potom ich presádzala. Neraz aj medzi zeleninu. Keď začali kvitnúť, koľkokrát sme ani nevedeli, 

čo s nimi. Lebo ľalie, keď sa o ne dobre staráte, začnú sa i samy množiť. Erikine ľalie sme často nosili do kostola. 

Raz vyšla Erika so svojimi rodičmi, súrodencami a so všetkými príbuznými z kostola. Zdali sa  smutní, najmä Erika. 

Dospelí si medzi sebou šepkali, že Erikina rodina bola preto v kostole, lebo ich chcel farár zachrániť pred 

odchodom do koncentračného tábora. 

 

                                                                                                   Vincent Šikula 

 

1. l, m, ň, n, r, ľ 

2. a) mladšie   b) menej  c) odišla 

3. b 

4. c 

5. d 

6. a 

7. a 

8. c 

9. a) Presádzaj! Presádzajte!  Množ! Množte! 

    b) presádzať, množiť 

10. d 

11. b 
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12. c 

13. d 

14. a 

15. pokrývali – 3. osoba, nedokonavý vid, činný rod 

16. „Tá ryba,“ kričí Milan, „ bude moja!“ 

17. a) zle  b) dobre 

18. a 

19. b 

20. b 

21. predmet 

22. d 

23. b 

24. a 

25. c 

26. S. Chalupka – Mor ho! 

27. metafora, prirovnanie 

28. združený 

29. v umeleckom 

30. d 

31. Rým, refrén  
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2.termín 

Pravopisné cvičenie 

Doplň správne i, í, y, ý a interpunkčné znamienka.  10 B 

 

1.V_sok_ p_lier sa t_čil do diaľky a jeho l_got sa bl_šťal v slnečných lúčoch. 2. Voda v_tr_skla 

z neďalekého h_drantu. 3. Tenk_ pramienok krv_ sa r_nul po jeho s_nav_ch perách. 4. Div_ r_kot sa oz_val 

po horách Malej Fatr_. 5. Zakry si oči  chcú ťa pohr_zť divé ps_. 6. Str_ná je riadna obr_ňa. 7. Pracuje 

bl_zko b_túnku. 8. Neďaleko Trenčína je veľa zrúcanín starob_l_ch hradov. 9. Pr_liv obl_zoval skal_ 

Kr_mu. 10. Na r_mse pod oknom je ako ob_čajne oh_zdná lišaj. 11. T_rk_s má niekedy s_tomodrú farbu. 

12. Netr_zni ma toľko  radšej m_ nabr_zgaj alebo ma zb_! 13. Pr_kr_ svah sa nedá dobre pok_pr_ť. 14. 

Kupci na r_nku spomínali nedávnu ep_démiu t_fu. 15. V_rus v_k_nožil baktérie  pri ktor_ch zl_hala 

moderná technika. 

  

1. Z 2. vety pravopisného cvičenia vypíš všetky tvrdé spoluhlásky. 1 B 

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

 

2. Správnym vysvetlením frazeologizmu „byť v rozpakoch“ je možnosť: 1 B 

a) nevedieť si rady,     b) mať úspech,     c) byť pyšný,     d) vedieť si poradiť. 

 

3. Zo 7. vety pravopisného cvičenia vypíš slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu hlásky: 3 B 

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

Utvor k nemu: 

antonymum - .................................................................., 

synonymum - ................................................................ . 

 

4. V ktorej z možností vznikli všetky slová rovnakým spôsobom?  1 B 

a) SND, historický, žiačka, autoškola 

b) vyliečiť, preskočiť, dopísať, zapiecť 

c) zemeguľa, napr., červeno – čierny, l 

d) TANAP, SPŠS, Rakúsko – Uhorsko, vodoliečba 
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5. Označ možnosť, v ktorej sú správne napísané zložené slová. 1 B 

a) čiernovlasé dievča, zvero – lekár, horko – ťažko, východoslovenský kraj 

b) čiernovlasé dievča, zverolekár, horko – ťažko, východoslovenský kraj 

c) čierno – vlasé dievča, zverolekár, horko – ťažko, východo – slovenský kraj 

 

6. Rozdeľ správne na slabiky podčiarknuté slová v 2. a 5. vete pravopisného cvičenia.  1 B 

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

   

7. Označ správnu možnosť. 1 B 

Na narodeniny, ktoré oslavoval v Tatrách, dostal husle a sane. 

Pomnožné podstatné mená v uvedenej vete sú: 

a) mužského rodu,  b) stredného rodu,  c) ženského rodu,  d) vždy iného rodu. 

 

8. Z 1. vety pravopisného cvičenia vypíš privlastňovacie zámeno a urč jeho gramatické kategórie. 

.............................................................................................................................. 2 B 

9. Vo vete prepíš číslovku slovom. 1 B 

Žiaci 8. tried boli na návšteve v ZOO.   

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

 

10. Označ možnosť, v ktorej sú správne určené gramatické kategórie zvýrazneného slova v 5. vete 

pravopisného cvičenia. 1 B 

a) 3. osoba, pl., minulý čas, oznam. spôsob, činný rod, dokonavý vid 

b) 2.osoba, sg., prítomný čas, rozkaz. spôsob, činný rod, dokonavý vid 

c) 3. osoba, sg., minulý čas, oznam. spôsob, činný rod, nedokonavý vid 

d) 2. osoba, sg., minulý čas, oznam. spôsob, činný rod, dokonavý vid 

 

11. Podčiarkni správny výraz v zátvorke. 4 B 

a) Na ulici sú dievčatá, ale (oni, ony) sa nehrajú. 

b) Marek si požičal (bratovo, bratove) auto. 
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c) Chlapci tancovali ako (nemotorné medvede, nemotorní medvedi). 

d) Lesníci sa starajú o hladné (zveri, zvery). 

   

12. Ktorá z viet neobsahuje časticu? 1 B 

a) Hádam to len spozná! 

b) Celá akcia bola venovaná predovšetkým seniorom. 

c) Naraz očervenel ako paprika. 

d) Žiaľ, viac sa tu neukázal. 

 

13. V ktorej z viet je použitý správny tvar slovesa? 1 B 

a) Aj zvädnutá ruža ešte voní. b) Marek dnes nie je v škole. 

c) Môžme ísť ďalej? d) Deti často chcejú nemožné. 

 

14. Zo spojenia muflónia rodinka utvor: 2 B 

a) D sg. - .........................................................................., 

b) D pl. - ........................................................................... . 

 

15. Prvá veta pravopisného cvičenia je: 1 B 

a) priraďovacie súvetie,     b) podraďovacie súvetie,     c) JV rozvitá,     d) JV jednočlenná. 

   

16. Označ možnosť, v ktorej sú správne určené vetné členy vety: 1 B 

Do rúk mi vošla strašná sila. 

 

a) príslovkové určenie miesta – predmet nepriamy – prísudok – prívlastok zhodný – predmet priamy, 

b) príslovkové určenie miesta – predmet nepriamy – prísudok – prívlastok zhodný – podmet, 

c) príslovkové určenie miesta – podmet – prísudok – prívlastok zhodný – predmet priamy, 

d) predmet nepriamy – predmet priamy – prísudok – prívlastok zhodný – predmet priamy. 
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17. V jednotlivých vetách pomenujte podčiarknuté vetné členy. 4 B 

a) Ďalšia cesta domov nebola namáhavá. - ............................................... 

b) Mladý plavec čľup do vody. - ................................................................... 

c) Fajčiť v ordinácii je zakázané. - .............................................................. 

d) Nemám peniaze na chlieb. - .................................................................. 

18. Urč vety podľa členitosti.  3 B 

a) Už zrána prší. - ......................................................................... 

b) Rád športujem. - ....................................................................... 

c) Mrazené ovocie a domáca zelenina. - ....................................... 

 

19. Pomenujte podčiarknuté umelecké prostriedky v ukážke. 3 B 

A. Sládkovič: Marína ( úryvok ) 

Marína moja! teda tak sme my 

ako tie božie plamene,  ......................................................................... 

ako tie kvety na chladnej zemi, ........................................................................ 

ako tie drahé kamene, 

padajú hviezdy, aj my padneme, 

vädnú tie kvety, aj my zvädneme, 

a klenoty hruda kryje ...  ........................................................................ 

     

20. Napíš rýmovú schému použitú v predchádzajúcej ukážke. 1 B 

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

 

21. Pri ktorom literárnom druhu je nesprávne uvedený literárny žáner? 1 B 

a) dráma – muzikál     b) lyrika – modlitba     c) próza – komédia     d) dráma – tragédia 

 

22. Podčiarkni 2 výrazy, ktoré nepatria do daného radu. 1 B 

pozvánka, inzerát, diskusný príspevok, úvaha, oznámenie, správa, plagát 
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23. Ktorá z viet nie je písaná umeleckým štýlom? 1 B 

a) Hojdala sa v kolískach vĺn.  b) Potok sĺz sa vpíjal do smútku. 

c) Pár bozkov vplietol do vlasov.   d) Okysličená krv sa vracia späť do srdca. 

 

24. Do definície vyber správne poradie výrazov. 1 B 

...................... dielo má základné znaky .................................. (dej, príbeh, hrdinov).  ......................... je žáner veľkej 

epiky.  .............................. román je typ románu, v ktorom hlavnou .................... diela je hrdinka. 

 

a) lyrické – rozprávania – báseň – dievčenský – postavou 

b) epické – rozprávania – román – dievčenský – postavou 

c) epické – rozprávania – román – dobrodružný – témou 

d) lyrické – opisu – román – dievčenský – postavou 

 

25. Doplň. 1 B 

....................................... je slohový postup, ktorého vnútornú kompozíciu tvorí: úvod, ...................., vyvrcholenie, 

obrat, .......................................... . 

 

26. V ktorej možnosti sú vymenované všetky jazykové štýly? 1 B 

a) administratívny, publicistický, náučný, hovorový, rečnícky, umelecký 

b) administratívny, publicistický, rečnícky, opisný, hovorový, výkladový 

c) rečnícky, publicistický, rozprávací, výkladový, opisný administratívny 

d) odborný, rozprávací, opisný, výkladový, hovorový, administratívny 
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Odpoveďový hárok 

 

Vysoký pilier sa týčil do diaľky a jeho ligot sa blyšťal v slnečných lúčoch. Voda vytryskla z neďalekého hydrantu. 

Tenký pramienok krvi sa rinul po jeho sinavých perách. Divý rykot sa ozýval po horách Malej Fatry. Zakry si oči, 

chcú ťa pohrýzť divé psy. Stryná je riadna obryňa. Pracuje blízko bitúnku. Neďaleko Trenčína je veľa zrúcanín 

starobylých hradov. Príliv oblizoval skaly Krymu. Na rímse pod oknom je ako obyčajne ohyzdná lišaj. Tyrkys má 

niekedy sýtomodrú farbu. Netrýzni ma toľko, radšej mi nabrýzgaj alebo ma zbi! Príkry svah sa nedá dobre pokypriť. 

Kupci na rínku spomínali nedávnu epidémiu týfu. Vírus vykynožil baktérie, pri ktorých zlyhala moderná technika. 

 

1. d, t, k, l, n, h 

2. a 

3. blízko, antonymum – ďaleko, synonymá – nablízku, neďaleko, naporúdzi, poruke, hneď, tesne  

4. b 

5. b 

6. hy-dran-tu, po-hrýzť 

7. c 

8. jeho – m.r., sg., A 

9. ôsmych 

10. b 

11. ony, bratovo, nemotorní medvedi, zvery 

12. c 

13. b 

14. muflónej rodinke, muflóním rodinkám 

15. a 

16. b 

17. nezhodný prívlastok, prísudok, podmet, predmet nepriamy 

18. 1 – členná, 2 – členná, 1 – členná 

19. prirovnanie, epiteton ( básnický prívlastok ), metafora ( personifikácia ) 

20. a b a b 

21. c 
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22. diskusný príspevok, úvaha 

23. d 

24. b 

25. Rozprávanie, zápletka, rozuzlenie 

26. a 

 


