
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 
(vzor) 

 

 

Doplň chýbajúce písmená do textu : 

 

Str-kov- znám- sa stretli v jednej -opradskej kaviarni.  

Rozmýšľali, čo kúpia str-kov- k päťdesiat-m narodeninám.  

Str-ko C-ril mal rád turistiku.  

Najviac sa mu páčili kr-vé chodníky vo -ysokých -atrách.  

Nikdy neob-šiel -trbské -leso, ktoré svojou pokojnou vodou a hm-riacimi sa 

rybkam- lákalo česk-ch turistov.  

Vzácny v-r rozprestrel svoje kr-dla a vzlietol ponad -atranské končiare. 

Na mohutnom strome sa uhniezdil jastrab- párik.  

Strýko bol vych-reným fotografom a tento vtáčí v-jav zachytil na fotku. 

Blesk jeho fotoaparátu bl-kal veľmi často a jastraba v-plašil.  

Fotografiu však s hrdosťou ukazoval svoj-m znám-m a pýšil sa ňou.  

Jastrab- samček bol vidieť úplne zbl-zka.  

C-ril nemal rád ub-tovne a hotel-.  

Aby nemusel us-nať v hotel-, dostal od znám-ch priestrann- stan.  

Za tak-to praktick- darček bol str-ko C-ril veľmi vďačn. 

 

1. Urči rod, číslo, pád a vzor podstatných mien. 

v garáži                                                do poľa                                                          

 

2. V ktorej z možností sú všetky slová napísané gramaticky správne? 

    Možnosť zakrúžkuj. 

a) blízky priatelia, Tatranské končiare, s matkiným synom 

b) blízki priatelia, tatranské končiare, s matkyným synom 

c) blízki priatelia, Tatranské končiare, s matkiním synom 

d) blízki priatelia, tatranské končiare, s matkiným synom                                       

 



3. Utvor požadovaný pád z daných slovných spojení. 

    kráľovský radca -   nominatív plurálu 

    Hviezdoslavove básne – genitív plurálu 

    Zuzkin brat – nominatív plurálu                                                                             

 

4. Vysvetli význam frazeologizmov. 

    Dostal sa z blata do kaluže. 

    Lož má krátke nohy. 

    Má túlavé topánky.                                                                                                  

 

5. V ktorých slovách sa hlásky vo vnútri slova nespodobujú? 

    Slová podčiarkni. 

    vážka, babka, prudký, plášť, blízko, blýskať sa, ceruzka, strieška,                         

 

6. Napíš ľubovoľné tri slová, v ktorých je slabika tvorená slabikotvornou  

    spoluhláskou.                                                                                                          

 

7. Napíš po jednom synonyme k nasledujúcim slovám.                 

    kaluž        pestrý       pozerať sa        smútok                                                            

 

8. Doplň definície:                               

    Jeden riadok básne je ...         Zvuková zhoda slabík na konci veršov je...              

 

9. Podčiarkni vo vete zámená. 

    Požičiaš mi nejakú tvoju knihu?                                                                              

 

10. V ktorej z možností sa nenachádzajú zdrobneniny? Možnosť zakrúžkuj. 

      a) stolík, vrátka, čižmy 

      b) braček, retiazka, pomaličky 

      c) lienka, malinovka, vlajka 

      d) bábika, zvieratká, lesík                                                                                        

 

11. Napíš ľubovoľnú vetu, zloženú z vetných členov v tomto poradí: 

      Vyjadrený podmet + slovesný prísudok + priamy predmet                                    



 

12. Napíš tri ľubovoľné pomnožné podstatné mená.                                                

 

13. Vypíš z vety podmet.                                                                                         

      Včera večer sa mi z parkoviska stratila moja nablýskaná čierna limuzína.             

 

14. Utvor tretí stupeň prídavného mena ťažký.                                                        

 

15. Urči vzory nasledujúcich podstatných mien. 

      koľaj     svedomie        gazda       prsteň                                                                    

 

16. V ktorej z možností sa nachádza privlastňovacie prídavné meno? 

       Možnosť zakrúžkuj. 

       a) Napoleonove vojská 

       b) archeologické nálezy 

       c) turecká vlajka 

       d) hviezdoslavovský verš                                                                                         

 

17. Vytvor ľubovoľné vety, v ktorých v jednej  použiješ slovo sčasti a v druhej slovo 

z časti.                                                                                                                              

 

18. Utvor rozkazovací spôsob 2. os. sg. zo slovies v zátvorke.  

      (Rozhýbať) sa konečne! 

      ( Pribiť) klinec na stenu! 

      ( Dobyť) túto pevnosť, Hektor!                                                                                    

 

19. Napíš slovom číslovku v zátvorke.  

      Ondrej bol (7.) synom z (8) detí Jána Zárubu.                                                            

 

20. Ako sa volalo písmo, ktoré zostavili Konštantín a Metod a priniesli ho na  

      Veľkú Moravu? Možnosť zakrúžkuj.  

      a) cyrilika         b) solúnčina           c) hlaholika            d) latinka                                

 

21. Urči vedľajšie vety v nasledujúcich súvetiach: 

      Ber, keď dávajú. 

      Rozkážte mu, aby odišiel.  

      Ľudia si vždy stavali svoje obydlia tam, kde tiekla rieka.  

      Správal sa tak, akoby nebolo múdrejšieho od neho.                                                      



 

22. Vypíš z vety neohybné slovné druhy. 

      Keď nemáš na zaplatenie, daj mi aspoň mobil.                                                             

 

23. Urči vetné členy vo vete. Vypíš ich slovom. 

      Včera doľahol na mňa veľký strach.                                                                           

 

24. Doplň správne definície. 

      Prvé uvedenie divadelnej hry sa nazýva ... 

      Opakované predstavenie divadelnej hry sa nazýva ... 

      Posledné uvedenie divadelnej hry sa nazýva ...                                                             

 

25. K schémam doplň názvy rýmov. 

      abab                  aabb               abba                                                                                

 

26. Rozdeľ zvislou čiarou slová na slabiky. 

      sestra       radiátor        americký       demokracia                                                           

 

27. Podčiarkni podmet v každej vete a uveď, akým slovným druhom je vyjadrený. 

      My sa nikdy nevzdáme.  

      Štyria sa predčasne vrátili z turné. 

      Sýty hladnému neverí.                                                                                                

 

28. Utvor prídavné mená odvodené od nasledujúcich podstatných mien:      

      ráno               plátno                  drevo               kuchyňa                                              

 

29. Priraď autorov k dielam:          

      Modlitbičky          Marína         Žltá ľalia                                                                     

 

30. Prepíš vety štylisticky správne.              

      Už tomu chápem, pán učiteľ! 

      Je za päť minút osem. . 

      Musím ísť do škôlky pre sestru.                                                                                                                                                                                                         


