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

 2. termín    6.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Pravopisné cvičenie. Doplňte v texte chýbajúce písmená. 

1. Pri prvom dome ma priv....tal  ps...štekot. 

2. Odtiaľto v .... dieť na blízke okolie. 

3. Všetci sme ak....si spokojn.... 

4. Cesto..... do dediny upútali moju pozornosť divé kačky a hus.... 

5. Erika si vyšla so svoj... mi príbuznými do prírody. 

6. Kdesi na haluz.....sa skr....la sýkorka. 

7. Kolo tanečníkov sa zv ....čšilo 

8. Zásluhou národných buditeľo....sa podarilo pozdv....hnúť národné povedomie   .....lovákov. 

9. V decembr....   bývajú dlhé večery. 

 

 

 

TEST    (Správnu odpoveď zakrúžkujte alebo doplňte.) 

 
1.    Naša dedina by bola bývala ešte  krajšia.  Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú slovesu    

v tejto vete? 

 

A. prítomný čas, oznam. spôsob    B. minulý čas, podmieň. spôsob  C. minulý čas, oznamovací 

spôsob 

 

2.   Knihy boli jeho veľkou láskou.  Uvedená veta je : 

 

A. dvojčlenná úplná     B. jednočlenná slovesná    C.  dvojčlenná neúplná 

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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3.  V ktorej z možností je správne uvedený umelecký prostriedok: 

 

A.  zelený svit – epiteton 

B.  mesto sa prebudilo – metafora 

C.  slnko jak koráb - anafora 

 
4.   Zvuková zhoda slabík na konci verša sa nazýva  ............ 

      

5.    Čierna mačka pozorne striehla na svoju korisť.  V ktorej z možností sú uvedené správne 

vetné členy: 

 

 A.  zhodný prívlastok, predmet, prísudok, zhodný prívlastok, podmet   

 B.  zhodný prívlastok, príslovkové určenie spôsobu, prísudok, zhodný prívlastok, predmet 

 C.  nezhodný prívlastok, podmet, príslovkové určenie, zhodný prívlastok, predmet 

 

6.   Prvým slovanským písmom bola: 

 

A. cyrilika      B. staroslovienčina   C. hlaholika 

 

7.  Napíšte, akým vetným členom je slovo strechy vo vete :  Hviezdy sa chveli nad štítom strechy. 

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

8.  Doplňte chýbajúcu časť príslovia:  Zíde z očí, ........ 

9.  V ktorom roku prišli na naše územie Konštantín a Metod?      .................................. 

 

10.   Vyberte predstaviteľov štúrovskej generácie:   

 

 A. Krasko, Sládkovič      B. Botto, Kráľ      C. Chalupka, Bernolák 

11. Ktoré slovo nepatrí do nasledujúceho radu? 

 

 A. óda    B. bájka   C. román  D. epigram  E. metafora 

12.  Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k iným ľuďom vystihuje: 

 

 A.   úvaha       B. charakteristika      C. opis 

 

13. V ktorej z možností je nesprávne vyskloňované slovo euro? 

 

 A. Za štyri eurá si nič nekúpiš.  B. Požičal by si mi sto eurá?   C. Zostalo jej šesť eur. 
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14.  V ktorej vete  je porušené pravidlo o rytmickom krátení: 

 

 A.  So spolužiakom trávime veľa času pri počítači.  

 B.  Často sa stretneme s niekým, koho nepoznáme. 

 C.  Zastavíte sa u príbuzných? 

15.  Vyberte možnosť, v ktorej sú združené pomenovania: 

 

  A. zaujímavý obraz, zdravotná sestra 

  B. televízny prijímač, zelený glóbus 

  C. triedna kniha, olympijské hry 
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Správne riešenie  

Pravopisné cvičenie: 

1. Privítal, psí                                              Maximálny počet bodov   15 

2. vidieť                                                        

3. akísi,  spokojní 

4. cestou, husi 

5. svojimi 

6. haluzi, skryla 

7. zväčšilo 

8. buditeľov, pozdvihnúť, Slovákov 

9. decembri 

Testové úlohy: 

1. B                                                        Maximálny počet bodov  15 

2. A 

3. A 

4. RýM                                                   Maximálny počet bodov za celý test   30 

5. B 

6. C 

7. NEZHODNY PRíVLASTOK 

8. ZíDE Z MYSLE 

9. 863 

10. B 

11. E 

12. B 

13. B 

14. B 

15. C 

 


