
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 
(vzor2) 

 

1. Napíšte, koľko slabík má slovo demokracia? 

 

2. Utvorte  pád, ktorý je uvedený v zátvorke  /musí byť dodržaný pravopis/ 

a) banský inžinier   /inštrumentál plurálu/ 

b) Zuzkin priateľ    /nominatív plurálu/ 

c)  rybia šupina      /genitív plurálu/ 

d) akýsi maliar       /datív plurálu/                                                        

 

3. Utvorte opozitá k týmto slovám : 

a) rovnaký     b) veselý     c) hurhaj    d) priblížiť  

 

4. Utvorte rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného čísla od slovies. Slovo musí byť napísané 

gramaticky správne 

a) utrieť sa 

b) umyť sa 

c) ukryť sa                                                                                                     

 

5. Napíšte,  v ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru ? 

a) lýceum, vajce, divadlo 

b) klavír, krokodíl, vláčik 

c) kačka, váza, ovca 

d) sudca, generál, učiteľ                                                                                  

 

6. Napíšte správny tvar zámen v zátvorkách 

a)  Povedz .... to.  /on/ 

b)  Prihovoríme sa .....  /vy/ 

c)  Neubližujte ..../my/                                                                                   

 

7.  Určite vzory podstatných mien: 

a)  u Gejzu 

b)  v umení 

c)  bez kľúča                                                                                                 

 

8. Zakrúžkujte slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu: 

a) stolička 

b) páska 

c) bezbariérový 

d) hrudka                                                                                                   

 

9. Zakrúžkujte možnosť, v ktorej sa nachádza prídavné meno, ktoré sa nedá stupňovať?  

a) verný, múdry, chudobný 

b) bledý, čistý, drobný 

c) suchý, zlý, vážny 

d) lacný, dobrý, hrací                                                                                

 



10. Utvorte slovo, ktoré je zložené z piatich slabík                                  

 

11.  Určite rod, číslo, pád a vzor prídavného mena vo vete:     

       Po príchode domov sa posilnili  horúcou čokoládou.                        

         

12.   Podčiarknite  prídavné mená vo vete: 

        Najlepších športovcov odmenili vecnými cenami. 

 

13. Napíšte, v ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne ? 

       a) verní priatelia, Lukášoví  bratia, bez zrelých višní 

       b) otcoví príbuzní, smelí bojovníci, vzácny plyn 

       c) slávni maliari, drahý dar, o pávích pierkach                                     

 

14. Slovesá z neurčitku dajte do požadovaného tvaru: 

a) viať –   3. osoba, množné číslo, prítomný čas 

     b) hnať – 1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas                                            

 

15. Utvorte dokonavý vid z tvarov slovies:  

a) nakupovať 

b) zaspávať                                                                                                       

 

16. Ktoré dielo napísal P.O. Hviezdoslav? 

a) Marína 

b) Krvavé sonety 

c) Smrť Jánošíkova                                                                                                 

 

17. Zo slovesa vedieť utvorte rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného čísla       

 

18. Rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí sa nazýva ..........................       

      Autorom textu slovenskej hymny je ..............................................      

 

19. V ktorej možnosti sa na sloveso vzťahujú tieto gramatické kategórie ?  

       2. osoba, množné číslo, budúci čas 

 

        a) Zajtra prinesiete zošity na kontrolu.  

        b) Včera ste hrali ten zápas oveľa lepšie.  

        c) Máte stopercentnú pravdu.                                                                  

 

20.  Vypíšte z vety podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap: 

                                                                                                                  

       Na vzácnej a drahej stavbe pracovali viacerí bagristi a údržbári, ale nakoniec  

       sa celá budova musela zbúrať na podnet správcu a práca stavbárov vyšla nazmar.   



Doplňovacie pravopisné cvičenie 
 

 

Na K-suciach ked-si žili veľmi chudobn- ľudia. Z chalúpok pokr-t-ch slamen-mi 

strechami  

stúpal štipľav- d-m. Drotársk- učni, naz-van- džarkovia, chodili so svoj-m- 

majstram- po celom –lovensku.  Majstr- boli prísn- , lebo chceli v-chovať 

kvalitn-ch drotárov.  

Chodili z dedin- do dedin- a ich návšteva v domoch gazdov mala neob-čajné 

čaro.  

Gazdiné naznášali poškoden- a derav- riad a džarkovia –o svoj-m- majstram- sa 

pustil- do robot-. Dokázali sceliť aj rozb-t- hrnček. Nechceli len peniaze, často 

im stačila m-ska hr-bovej polievk- , aby boli celkom s-t- . Trochu si odd-chli 

a zasa sa pobrali do okolit-ch dedín, kde ich už v-zerali ženičk- a tiež miestn- 

šibalsk- chlapci. Po letn-ch sezónn- ch prácach sa drotári vrátili späť na K-suce. 

 

   

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  


