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Test k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka v šk. roku  2020/21 

 1. termín    03.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Pravopisné cvičenie. Doplňte v texte chýbajúce písmená. 

1. Žlté obilie skláňa k zemi svoje ťažké klas.... 

2. Odtiaľto v .... dieť na   .....ratislavský hrad. 

3. Mraky rýchlo prikr.....jú oblohu. 

4. Choroba mu skr ..... žila všetky plány. 

5. Obrovský smrek sa dot.....kal širokej pl...tčiny. 

6. Pytliak kráčal po stopách divej zver.... 

7. Nenechajte sa vyrušiť prenikavým zvukom s....rény. 

8. Žiaci siedm.....ch ročníkov navštívili blízke múzeum. 

9. Zelený sv....t  ov.....jal svoje vlákna okolo drevených zrubov. 

10. Z rie...kej hmly sa vynorila biela postava. 

11. V tomto čas neštekali dedinskí ps.... 

12. Hosť vošiel do domu a privrel matk....ne oči. 

 

 

TEST    (Správnu odpoveď zakrúžkujte, prípadne doplňte.) 

 

1.    Slovo pobehovať obsahuje: 

 

        A.  2 obojaké, 2 tvrdé , 1 mäkkú spoluhlásku 

        B.  3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhl. 

        C.  2 obojaké , 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku 

Počet bodov  Podpis hodnotiteľa 

Úspešnosť v %   

Na vypracovanie testu máte čas 60 minút. Všetky úlohy si pozorne 

prečítajte, správnu odpoveď zakrúžkujte alebo ju doplňte. V pravopisnom cvičení 

doplňte chýbajúce písmená.  

Hárok s textami úloh a odpoveďami n e p o d p i s u j t e ! 
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2.    Synonymá sú slová: 

 

       A. rovnako znejúce   B. s opačným významom  C. s podobným významom 

 

3.   Ktorá z viet obsahuje menný prísudok: 

         A. Začal sa zaujímať o školu. 

         B. Príroda sa obliekla do nového šatu. 

         C. Peter bol sirota. 

 

4.   V ktorej z možností sa sú len jednočlenné vety: 

       A. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu je prekrásny. 

       B. Hraj už!  Dámy a páni! 

       C. Na jar striedavo hrmí. Celú noc mrzlo. 

 

5.   Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások sa nazýva: 

       A.  zvukomaľba     B. rým     C. eufónia  

 

6.    Určte jazykový štýl vety: Slnko v zlatej kolíske nad horou umiera. 

        A.  hovorový   B. publicistický   C. umelecký 

 

7.    Kto je kodifikátorom spisovnej slovenčiny z roku 1843? 

       A.   A.Bernolák     B. Ľ.Štúr    C. M.Hattala 

8.   Ktorá z viet obsahuje opozitá? 

 

       A. Škárou vidno svetlo, deň sa začína. 

       B. Chlapec bol smutný a uplakaný. 

       C. Všetci sme prišli, nikto nechýbal. 

 

9.   Ktorá z možností obsahuje slovo s pravopisnou chybou? 

 

      A. hygiena, cyklus, hitparáda 

      B. titul, simbol, hypotéza 

      C. vitálny, chirurg, olympiáda 

 

10. Akým vetným členom je osobné zámeno vo vete: Napísala mu svoje zamietavé   

stanovisko. 

 

     A.  prívlastok      B. priamy predmet      C. nepriamy predmet 
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11.  Z nasledujúcich súvetí vyberte podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou. 

      A.  Mám pocit, že to už nestihnem urobiť. 

      B.  Oznámili mu, že nemusí chodiť. 

      C.  Pozrel sa ponad jeho plece, no nikoho nevidel 

 

 

12.   V ktorej z možností sú uvedené len epitetá: 

          A. belasý večer, rozsypaná rosa, strapatý vietor 

          B. nové romány, ďaleké kraje, tvoje vlny 

          C. známy hlas, vietor spánku, mlčky zahalia 

 
13.   Z nasledujúcich spojení vyberte metonymiu: 

 

         A. strieborné vlasy    B. vietor sa smeje     C. čítam Rúfusa 

14.  Vyberte správnu dvojicu: 

 

         A.  óda - epika 

         B.  sonet - lyrika      

         C.  povesť - dráma 

 

 15.   Kto je autorom diela Marína? 

 

         A. Ján Botto    B.  Janko Kráľ    C. Andrej  Sládkovič 
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Správne riešenie  

Pravopisné cvičenie: 

1. klasy                                                                              Maximálny počet bodov  15 

2. vidieť, Bratislavský                                                         

3. prikryjú 

4. skrížila 

5. dotýkal , plytčiny 

6. zveri 

7. sirény 

8. siedmych 

9. svit, ovíjal 

10. riedkej 

11. psi 

12. matkine 

Testové úlohy: 

1. B                                             Maximálny počet bodov   15 

2. C 

3. C 

4. C                                            Maximálny počet bodov za celý test  30 

5. A 

6. C 

7. B 

8. C 

9. B 

10. C 

11. A 

12. A 

13. C 

14. B 

15. C 

 


