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

s 8-ročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2016/2017 – 9. mája 2016 – 1. termín 

 

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

Zadanie otázky si pozorne prečítaj. Pri testových otázkach zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

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

a nielen raz. 

 

Ukážka 

 Istý človek si zaumienil, že si pred svojím domom urobí záhradku. Chcel dopestovať dokonalý 

anglický trávnik. Záhradke venoval všetok voľný čas. Už sa mu to skoro podarilo.  

 Na jar však zbadal na trávniku niekoľko žiarivých žltých púpav. Rozhodol sa, že ich vytrhá. No 

na druhý deň zo zeleného trávnika vystrčili svoje žlté hlávky ďalšie dva kvety. Kúpil prudký jed.  

Nepomohlo to. 

 Odvtedy sa jeho dni premenili na boj proti húževnatým púpavám, ktorých každú jar pribúdalo. 

„Čo mám s nimi robiť?“ pýtal sa svojej manželky. 

„Pokús sa mať ich rád.“ odpovedala pokojne. 

 Skúsil to. Po istom čase mu krásne žiarivé žlté kvety pripadali ako umelecké dielo na jeho 

smaragdovozelenom trávniku. Stal sa z neho spokojný človek.  

           zdroj internet 

 

II. 

1. Domnievaš sa – po prečítaní ukážky – že autor má rád prírodu:   a) áno  b) nie 

2. Dá sa z ukážky vysloviť myšlienka, posolstvo, že príroda je silnejšia ako človek? 

a) áno  b) nie 

3. Napíš slovesá v základnom tvare z druhej vety ukážky: 

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

4. Napíš slovo alebo slová, ktoré vo vete Nepomohlo to. nahrádzajú zámeno to: 

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

5. Koľko predložiek je v tretej vete v druhom odseku: 

a) 2           b)   1            c)   3 

III. 

1. V ukážke sú aj slová, v ktorých slabika nie je vytvorená samohláskou? Napíš jedno :   

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

2. Koľko viet je v prvých dvoch odsekoch ukážky?  ............................................................. 

3. Vypíš z ukážky vety, ktoré obsahujú len dve slová: 



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

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

4. Je v ukážke aj záporná veta? Ak áno, napíš ju:       

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

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

 

IV. 

1. Slabiky de/te/ne/le/di/ti/ni/li sa v slovenčine vyslovujú mäkko. Sú však výnimky, kedy toto 

pravidlo neplatí. Napíš jedno domáce slovo, v ktorom sa slabika te vyslovuje tvrdo. 

 

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

2. Patrí k pravidlám slušného správania aj rozlišovanie tykania a vykania?  a) áno   b) nie 

3. Vedel by si z ukážky charakterizovať človeka, ktorý chcel mať dokonalý anglický trávnik? Aký 

bol?  Použi na jeho charakteristiku aspoň dve prídavné mená.  

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

4. Sú udalosti v ukážke založené na časovej postupnosti?  a) áno   b) nie 

 

V. 

1. Ukážka je poézia?         a) áno   b) nie 

2. Príbeh v ukážke končí dobre. Ako sa nazývajú útvary ľudovej slovesnosti, ktoré tiež končia dobre? 

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

3. Majú príslovia aj výchovný cieľ?       a) áno   b) nie 

4. V ukážke sú aj zdrobneniny. Napíš aspoň jednu:  ........................................................................... 

5. Púpava je rastlina, ktorá sa nachádza len v Anglicku?    a) áno   b) nie 

 


