
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne 
gymnázium 

 
1. Doplň v texte chýbajúce písmená. Pozor, v niektorých slovách treba na čiaru dve písmená.    
 
Papagáje o___pradávna pútali pozornosť svoj___m exotickým vzhľadom. V tropických krajinách ich 

chovali ako domáce zvieratá, p___ráti ich privážali do ___urópy. Starí ___imania ich zatvárali do klietok 

zo slonovin___. Na svete žije okolo tristopä___esiat druho___ papagájov. Spoločnými znakm___ 

všetk___ch sú t___pické chodidlo a zahnut___ zobák. Krátke silné nohy sa p___šia ohybn___mi 

prst___i. Pri šplhaní si pomáhajú ostr___m zakr___veným zobákom. Jeho vrchná časť je poh___blivá, 

če___usť je k hlave pripojená k___bom. Ide o najv___v___nutejšiu formu zobáka, dokáže hr___zť, piť, 

držať i pri___mať tekutiny. Niektoré papagáje lietajú r___chlo, iné takmer v___bec, ako napr. papagáj 

soví z ___ového Zélandu. Naopak povestn___ letci sú ___ustrálske korel___. Vä___ina papagájov žije 

v kŕd___och.  Žijú v dutinách stromo___, ktorú si sam___ vydlabú, ale úkr___t___ si vedia vybudovať aj 

na step___ či na púšti.  

 
Ukážka č. 1 
Jozef Gregor Tajovský: Do konca  (úryvok) 
 
       Neskoršie, keď som už bol väčší a starý otec zasa začínal: „Keď som si starú mater bral... ,“ skočil 
som mu do reči s vtipom: „Či ste si starú mater brali? Hádam boli vtedy ešte mladá, keď nie sú ešte ani 
teraz taká stará ako vy.“  „Ech, papľuch, ešte ma bude vykrúcať. To ťa tak v tej škole... 
       Rád mal smiech, i on často smiešne veci rozprával, ale podobnému vtipu nerozumel. To už keď malo 
byť na smiech, muselo zato stáť, nielen slovo prehodiť. Lebo to bola jedna z hlavných jeho vlastností, že 
s každým hovoril priamo, skrátka a vždy vážne, lebo vždy mal plnú hlavu starostí, plánov a ruky plné 
práce. Len keď sa cítil medzi svojimi, počúval, alebo hovoril i sám do smiechu, nezaháľajúc ešte ani 
vtedy. On sa pritom nikdy nesmial, jeho myseľ pracovala ešte i vtedy na vážnych veciach, lebo nás 
obyčajne v najväčšom smiechu zarazil otázkou: „Čože na ráno? Akože si to spravíme? Kdeže začneme?“ 
       A stará mať mu mnoho ráz dohovárala: „Ešte nevieš, či do rána dožiješ, a už sa staráš na pol roka 
napredok, čo budeme robiť.“ „Dobrý gazda má si myslieť, že bude sto rokov žiť,“ odpovedal na to starý 
otec a rúk nikdy krížom nezaložil.     
 
K ukážke č. 1 sa vzťahujú úlohy č. 2 – č. 7 
 
2.  Akým literárnym žánrom je uvedená ukážka č.1?                                                                       
 
a) román                                       c) novela 
b) poviedka                                  d) balada 
 
3. Ktorý slohový postup je použitý v druhom odseku ukážky č.1?                                                  
 
a) rozprávací                                  c) výkladový 
b) opisný                                        d) informačný 
 
4.  Podčiarknutú vetu v ukážke č.1 urči podľa obsahu (modálnosti).                                                  
 
........................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                             Obráť! 



5.  Aká vlastnosť starého otca vyplýva z vety „rúk nikdy krížom nezaložil“.                          
 
a) je pracovitý                        c) je čestný           
b) je lenivý                             d) je statočný 
 
6.  Číslovka „sto“ v poslednej vete ukážky č.1 je číslovka:                                                              
 
a) násobná                                c) základná 
b) druhová                               d) radová 
 
7.  Podčiarknuté slovo vo vete Len keď sa cítil medzi svojimi... je:                                             
 
a) častica                           c) príslovka 
b) predložka                      d) spojka 
 
Ukážka č. 2 
Samo Chalupka: Mor ho!  (úryvok) 
 
Zvyk náš nie je napádať cudzie vlasti zbojom: 
Slovän na svojom seje, i žne len na svojom, 
cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere 
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere: 
kto je, ten je, či je on zblízka, či zďaleka: 
vo dne v noci na stole dar boží ho čaká. 
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom: 
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. 
A človek nad človeka u nás nemá práva: 
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! 
 
K ukážke č. 2 sa vzťahujú úlohy č. 8 – č. 14 
 
8.  O ktorej vlastnosti Slovänov nehovorí ukážka č.2?                                                                     
 
a) pohostinnosť                         c) chamtivosť 
b) rovnocennosť                       d) mierumilovnosť 
 
9.  K akej lyrike patrí ukážka č.2?                                                                                       
 
a) ľúbostná                     c) prírodná 
b) vlastenecká                d) reflexívna 
 
10. Podčiarknuté slovo v prvej vete ukážky č.2 plní funkciu:                                                         
 
a) predmetu                                     c) prívlastku 
b) príslovkového určenia                d) podmetu 
                                                                                                                                                          
11.  Napíš schému rýmu z uvedenej ukážky č.2 a pomenuj ho.                                                        
 
........................................................................................................................................................................ 
 
12.  Pomenuj vedúcu osobnosť generácie, ku ktorej patril aj Samo Chalupka.                      
 
........................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                             Obráť! 



13.  Ktorý z uvedených básnikov písal balady?                                                                           
 
a) Samo Chalupka                  c) Andrej Sládkovič 
b) Ján Botto                            d) Ľudovít Štúr  
 
14.  Slovné spojenie dar boží v ukážke č.2 znamená:                                                                         
 
a) peniaze               c) majetok 
b) pálenka               d) chlieb 
                                                                                                                                                             

Ukážka č.3 
 
Mate je pohrúžený v dumách, hľadiac do kraja obliateho svetlom mesiaca, aký sa môže zaskvieť iba na 
dalmatínskom nebi. Hviezdy sa veselo trblietajú a Mliečna cesta tiahne sa mohutným pásom sťa šedá 
stuha po tmavom úzadí. Zem oddychuje, akoby ustatá pod žihavými lúčmi slnka. 
 
K ukážke č. 3 sa vzťahujú úlohy č. 15 – č. 17 
 
 
15.  Ktorý slohový útvar predstavuje uvedená ukážka č. 3?                                                    
 
a) umelecký opis                   c) rozprávanie 
b) úvahu                                d) odborný opis 
 
16.  Urč, o aké básnické prostriedky ide vo výrazoch z ukážky č. 3?                                      
 
a) do kraja obliateho svetlom mesiaca ............................................................................................................ 

b) tiahne sa mohutným pásom sťa šedá stuha po tmavom úzadí ....................................................................  

c) Zem oddychuje ........................................................................................................................................... 

 
17.  Podčiarknuté slovo v poslednej vete ukážky č. 3 plní funkciu:                                         
 
a) zhodného prívlastku            c) príslovkového určenia 
b) predmetu                             d) nezhodného prívlastku 
 
 
18.  V uvedenej vete podčiarkni všetky prívlastky.                                                                         
 
Zahraniční turisti sa oboznámili s históriou nášho mesta. 
 
 
19.  Číslovky napíš slovom.                                                                                                                
 
kvôli 8 žiakom - ............................................................................................................................................. 

v 40. rokoch - ................................................................................................................................................. 

4. hráč - .......................................................................................................................................................... 

22 deťom - ..................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                                                                             Obráť! 



20. Z uvedenej vety vypíš podstatné meno a sloveso a urči všetky ich gramatické kategórie.       
 
Včera som pozoroval nočnú oblohu. 
 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
21.  Označ rad, v ktorom gramatické kategórie a vzor zodpovedajú prídavnému menu z vety:   
Z kniežacej rodiny na hrade nad Dunajom zostala len dievčina.                    
 
a) akostné príd. m., ženský rod, jednotné číslo, inštrumentál, cudzí  
b) vzťahové príd. m., ženský rod, jednotné číslo, genitív, cudzí 
c) vzťahové príd. m., ženský rod, jednotné číslo, genitív, pekný 
d) akostné príd. m., ženský rod, jednotné číslo, inštrumentál, pekný 
 
22. V nasledujúcej vete sa nenachádza:                                                                                                    
  
Aha, neďaleko horárne sa pasú srnky, ale aj jelene.       
      
a) spojka            
b) citoslovce 
c) predložka        
d) príslovka 
 
23.  V ktorej z možností je k jazykovému štýlu nesprávne priradený útvar?                                  
 
a) rečnícky štýl – referát 
b) náučný štýl – žiadosť 
c) administratívny štýl – zápisnica 
d) publicistický štýl – správa 
 
24.  Vytvor požadovaný tvar slovies.    
                                                                                                 
a)  2. os. pl., prítomný čas, rozkazovací sp. (utekať) ................................................................................ 

b)  1. os. sg., minulý čas, podmieňovací sp. (prísť) .................................................................................. 
 
                                                                                                          
25.  Správne urči, aké písmená treba doplniť na prázdne miesta. Urči správnu možnosť.        
 
-itra, -imavská –obota, -pišská –ová –es, -anská –ystrica, -lováci, -emci 
 
a)  N, R s, S N V, B B, S, N 
b)  N, R S, S n v, B B, S, N 
c)  N, R S, S N V, B B, S, N 
d)  N, R S, S N V, B B, s, n 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Obráť! 



26.  Koľko podstatných mien a predložiek sa nachádza v hádanke?                                                 
 
Nemám zuby,                                    
hryziem hlúby. 
Zjem aj kôrku 
od utorku. 
Keď mi chutí, 
chvostom krútim. 
 
a)  5 podstatných mien a 1 predložka 
b)  6 podstatných mien a 1 predložka 
c)  5 podstatných mien a 2 predložky 
d)  6 podstatných mien a 3 predložky 
 
27.  Označ správny počet zdrobnenín v úryvku piesne Zapadá slniečko.                                       
 
Zapadá slniečko za ďaleké hory 
a moje srdiečko za dievčatkom horí. 
Mesiačik na nebi spoza vrchov vstáva 
a moje srdiečko za milou povzdycháva. 
 
a) 6 
b) 3 
c) 5 
d) 2 
 
28.  Napíš počet veršov z úryvku piesne Zapadá slniečko.                                                               
 
....................................................................................................................................................................... 
 
29.  Ako voláme umelca, ktorý kreslí obrázky do kníh?                                                                  
 
a) knihár 
b) fotograf 
c) ilustrátor 
d) tlačiar 
 
30.  Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je správne?                                                                          
 
a)  Báj je útvar, v ktorom sa odráža primitívny názor človeka na svet. 
b) Balada je epický žáner so smutným, až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver. 
c) Modlitba je rozhovor človeka s Bohom 
d) Povesti zobrazujú predstavy ľudí o vzniku a vývoji sveta. 
 
                                                                                                                                                            
31.  Doplň nasledujúcu vetu.                                                                                                              
 
V roku 1843 uzákonil spisovnú slovenčinu ................................................................ na základe 

..............................................................nárečia na fare v ...............................................................  

 

Koniec testu! 

Ešte raz si všetko prekontroluj! 


