
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka gymnázia 

s 8-ročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2018/2019 – 14. mája 2018 – 1. termín 

 

Na test nerob žiadne poznámky, ktoré nesúvisia s jeho obsahom. Prípadnú opravu urob takto: 0. 

Ukážku a zadania otázok si pozorne prečítaj. Pri testových otázkach zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

Viaceré úlohy vychádzajú z nasledujúcej ukážky. Prečítaj si ju preto pozorne 

 

Ukážka 

 

História slovenského včelárstva sa začína v roku 448. Tak, ako sa človek snažil uloviť zver, tak 

sa pokúšal ukoristiť včely a ich med. Primitívny včelár pozorovaním zistil, že včely sa na jar roja 

a hľadajú si nový príbytok. Aby nové hniezdo ostalo nablízku, vysekal do vhodného vedľajšieho stromu 

dutinu. Vyrojené včely ju radi obsadzovali. 

Neskôr si včelári preniesli kmene stromov so včelami k domu. Slovensko, oplývajúce lesmi a 

lúkami, malo vhodné podmienky na chov včiel. Včelárstvo bolo dobrým zdrojom príjmov. Medom a 

voskom sa platili dane. Chov včiel mal preto veľký hospodársky význam. Med bol totiž jediným 

sladidlom a sviečky sa robili len z včelieho vosku. 

Život tohto usilovného hmyzu nájdeme aj v ľudovej slovesnosti. Množstvo prísloví a porekadiel 

svedčí o dôležitosti jeho existencie.  

  Zdroj – upravené; https://www.slovensky-med.sk/historia-slovenskeho-vcelarstva 

 

II.  

1. Myslíš si, že v tejto dobe moderných technológií sa činnosť, ktorú vykonávajú včely v prírode, dá 

nahradiť niečím umelým?                              a)  áno   b)  nie 

2. Napíš sloveso v poslednej vete v neurčitku:  ................................................................ 

3. Koľko podstatných mien mužského rodu je v prvej vete v druhom odseku ukážky? 

a) 5   b)   1   c)   4 

4. V štvrtej vete v druhom odseku ukážky daj podstatné meno ženského rodu do nominatívu 

jednotného čísla     ................................................................ 

5. Koľko predložiek je v poslednom odstavci ukážky?   

a)   4              b)   3    c)   2 

 

III. 

1. Koľko slabičné sú slová, ktoré označujú dva najdôležitejšie produkty včiel? 

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

2. Koľko viet je v ukážke?   .............................. 

3. Vypíš z ukážky najkratšiu vetu:  

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



4. Je v ukážke aj záporná veta?                     a)   áno  b)   nie 

5. Sú všetky vety v ukážke len oznamovacie?               a)   áno  b)   nie 

IV. 

1. Napíš najčastejší výraz súhlasu:  ................................................... 

2. Napíš aspoň jeden výraz, ktorý vyjadruje pochybnosť: ............................................................ 

3. Vypíš z ukážky aspoň dve slová, ktoré nie sú domáceho pôvodu: 

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

4. Aký je grafický znak priamej reči?      ................................................. 

5. Možno riešiť konflikt v diskusii?                            a)   áno  b)   nie 

 

V. 

1. Aký text je ukážka?              a)   umelecký                          b) vecný 

2. Napíš, ktorú ľudskú vlastnosť, často prirovnávajú k životu včely?  

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

3. Ktorý počítačový program sa najčastejšie využíva na prezentáciu textov? ........................................ 

4. Nedávno k nám vietor dovial piesok z púšte. Napíš, z ktorej:  .......................................................... 

Na ktorom kontinente sa nachádza?   ................................................................................................. 


