
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne 
gymnázium 

 
 
1.  Doplň v texte chýbajúce písmená.      
 
Holandsko je kraj___na známa vetern___mi ml___nmi a tulipánm___, ktorá leží v ___ápadnej ___urópe. 

Ve___kú časť svojho územia z___skali ___olanďania v___sušením morského dna. Breh___ 

zarovnával___, vodné ploch___ prehradzoval___, ostrov___ spájali nás___pmi a postupne tisícko___ 

mosto___. Ob___vate___stvo zvádza ___ morom neustál___ boj. V súčasnost___ ho pred vlnam___ 

chráni s___stém nás___pov a hrádz___. Hlavn___m mestom je ___msterdam. V p___ťdesiat___ch 

rokoch 17. storočia sem pr___vandroval znám___  ___eský učenec Jan Amos Komenský. Holandsko má 

v___budovanú v___nikajúcu sieť hotelo___, turistick___ch ub___tovní a kempo___. Ub___tovanie sa 

v___značuje v___sokou kvalito___ posk___tovan___ch služieb. Svoj___m čarom je známe aj 

ub___tovanie vo vidieck___ch hostincoch. Vo vo___nom čase sa ___olanďania venujú r___bolovu, 

c___kloturistike a pla___be po hustej siet___ kanálo___. 

 
 
Ukážka č. 1 

    Železná doba je novým dejinným medzníkom európskeho ľudstva. Jej nástup v 8. st. pred Kr. 
sprevádzali zmeny ústiace v novej kultúre. Zavŕšil sa rozpad rodovej spoločnosti, v Grécku a na území 
Talianska ju vystriedala už otrokárska spoločnosť organizovaná v mestských štátoch. Historické Grécko 
sa stalo krajinou, ktorá dala základ európskej vzdelanosti a kultúre. V Grécku vzniklo hláskové písmo 
a v krátkom čase sa stalo majetkom širokých vrstiev. Od prvých olympijských hier, podľa tradície 
konaných r. 776 pred Kr., sa rátal začiatok gréckeho letopočtu.  
   Rozvoj otrokárskej spoločnosti podmienil veľkú grécku kolonizáciu začínajúcu už v 8. st. pred Kr. Jej 
význam spočíval nielen v rozvoji moreplavby a obchodu, ale spočíval aj v kultúrnom pôsobení na ďalšie 
krajiny, ktoré získané výdobytky ďalej odovzdávali a šírili. 
 
K ukážke č. 1 sa vzťahujú úlohy č. 2 – č. 7 
 
2.  Označ tvrdenie, ktoré nevyplýva z ukážky č. 1. 
 
a)  Železná doba je charakterizovaná nástupom otrokárskej spoločnosti, ktorá nahradila formu rodového 
zriadenia. 
b)  Korene európskej kultúry a vzdelanosti treba hľadať v Grécku. 
c)  Medzi pozitíva kolonizácie patrí odovzdávanie a šírenie nových výdobytkov. 
d)  Grécka kolonizácia, začínajúca v 8. st. pred Kr., zapríčinila rozvoj otrokárskej spoločnosti. 
 
3.  Označ tvrdenie, ktoré vyplýva z ukážky č. 1. 
 
a)  Prvé olympijské hry sa podľa tradície konali v 7. st. pred Kr. 
b)  Počas 8. st. pred Kr. na území Talianska ešte pretrvávala rodová spoločnosť. 
c)  Hláskové písmo sa zakrátko rozšírilo do rôznych vrstiev. 
d)  Rok 776 pred Kr. sa považuje za začiatok nášho letopočtu.  
 
 



4.  Akými slovotvornými postupmi vznikli slová dejinný, Kr., moreplavba?  (Záleží aj na poradí.) 
 
a)  odvodzovaním príponou, skracovaním, skladaním 
b)  skladaním, skracovaním, skladaním 
c)  odvodzovaním predponou, skracovaním, skladaním 
d)  odvodzovaním príponou, spájaním, skladaním 
 
5.  Od vlastného podstatného mena Taliansko vytvor vzťahové prídavné meno. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
6.  Z prvej vety druhého odseku ukážky č. 1 vypíš podmet a prísudok. 
 
podmet ....................................................         prísudok ...................................................... 
 
 
7.  Z koľkých viet sa skladá posledné súvetie ukážky č. 1. 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Ukážka č. 2 
 
Janko Kráľ: Moja pieseň 
 
Pod jablonkou pávy pásla, tvrdo zaspala, 
tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. 
Nespi, nespi, holubička, ver obanuješ, 
sen je krátky, život dlhý, ver sa oklameš! 
Pod jablonkou pávy pásla, tvrdo zaspala, 
tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala, 
očká sivé zažmúrila, jak dve sestričky, 
dobrú noc vám už na večnosť, jasné hviezdičky. 
Ale líčko, ten raj tichý, pávy obstali, 
aby včely a komáre naň nesadali, 
by nemohol mesiac hľadieť, bystrá zornička, 
by nemohlo ťa vídavať slnko, Hanička. 
 
K ukážke č. 2 sa vzťahujú úlohy č. 8 – č. 12 
 
8.  K akému literárnemu druhu patrí ukážka č.2? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9.  Napíš schému rýmu z ukážky č. 2 a pomenuj ho. 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
10.  Pomenuj básnické prostriedky z ukážky č.2.  
 
tvrdo, tvrdo ...........................................   jasné hviezdičky  .................................................. 
 
11.  Koľko slabík má podčiarknutý verš ukážky č. 2? 
........................................................................................................................................................................ 



12.  Zakrúžkuj správnu možnosť. Ukážka č. 2 sa zaraďuje k: 
 
a) populárnym piesňam                                 c) piesňam 
b) ponáškam na ľudovú slovesnosť              d) bájkam 
 
13. Z podstatných mien v zátvorke utvor prídavné mená. 
 
(Eva) starí rodičia ........................................................................................................................................... 
 
(Juro) nové auto .............................................................................................................................................. 
 
14.  Číslovky v uvedenej vete prepíš slovom. 
 
Narodil som sa pred 24 rokmi a bol som 7. z 8 detí. 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
15. Akým slovným druhom je vyjadrený podmet v uvedených vetách? 
 
Ranený čakal na lekársku pomoc.  .................................................................................................................. 
 
Ja som mu o tom určite nepovedala. ............................................................................................................... 
 
16. V uvedenej vete urči slovný druh podčiarknutých slov. 
 
Máloktorý spomedzi vás sa včera svedomito pripravoval na dnešné vyučovanie. 
 
máloktorý .................................................           svedomito ......................................................... 
 
spomedzi ..................................................           dnešné .............................................................. 
 
V otázkach č. 17 – č. 23 zakrúžkujte správnu odpoveď. 
 
17. V ktorej vete sa nachádza sloveso v minulom čase a podmieňovacom spôsobe? 
 
a)  A mesačný svit by sa ti bol odrážal vo vlasoch.    c) Nuž nemaj mi za zlé, že som ti to nedovravel. 
b)  Rada by som ti porozprávala o mojej práci.          d) Už dávno sa ma na ňu pýtali. 
 
18. Ktorá veta neobsahuje číslovku? 
 
a)  Letecká jednotka dostala opäť ocenenie.           c)  V školskej jedálni ponúkajú dvojaké jedlá. 
b)  Viacerí mlčky súhlasili.                                     d)  Deťom rozdala po jednom jablku.                     
 
19. Ktorá z viet obsahuje časticu? 
 
a)  Nevedeli sme, či skutočne prídeš?                c)  Pravda vždy vyjde najavo.  
b)  Áno, mám sa veľmi dobre.                           d)  Niečo zaujímavé sa dnes udialo. 
 
20. Čo je premiéra? 
 
a) predstavenie hry                             c) prvé predstavenie slávnostného charakteru 
b) ďalšie predstavenie                        d) predstavenie upravenej hry 



21. V ktorej z možností je správne charakterizovaný literárny žáner? 
 
a)  V poviedke sa charaktery postáv v priebehu deja vyvíjajú a formujú. 
b)  Báj je lyrický žáner, v ktorom sa odráža primitívny názor človeka na svet. 
c)  Balada má pochmúrny dej a končí sa víťazstvom dobra nad zlom. 
d)  Román zobrazuje široký okruh života, vystupuje v ňom veľa postáv. 
 
22. Akú melódiu majú nasledujúce vety? Záleží aj na poradí. 
 
Kde je moja peňaženka? Pomôžeš mi ju nájsť? Ďakujem za pomoc. 
 
a)  klesavá, klesavá, klesavá                c)  klesavá, stúpavá, klesavá 
b)  klesavá, stúpavá, stúpavá               d)  stúpavá, stúpavá, klesavá 
 
 
23. Celú noc leje ako z krhly. Uvedená veta je: 
 
a)  jednoduchá, dvojčlenná neúplná, oznamovacia 
b)  jednoduchá, dvojčlenná úplná, oznamovacia 
c)  jednoduchá, jednočlenná slovesná, oznamovacia 
d) jednoduché súvetie 
 
24. Doplň chýbajúce údaje: 
 
Prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu ........................................................................................v roku 1787. 
 
Základom slovenského spisovného jazyka je .................................................................................... nárečie. 
 
Prvé písmo, ktoré na územie Veľkej Moravy priniesli Konštantín a Metod, sa nazýva ................................. 
 
25. Urč slovný druh a gramatické kategórie podčiarknutých slov v nasledujúcej vete. Pri 
podstatnom a prídavnom mene urči aj vzor. 
 
Ranné lúče zaliali celú jarnú prírodu. 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
26.  Do uvedenej vety doplň interpunkciu. 
 
Vítame   vás   v   našej   škole   povedala   pani   riaditeľka 
 
27.  Napíš meno a priezvisko autora uvedených veršov: 
 
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, 
zastavme ich, bratia, 
veď sa ony stratia, 
Slováci ožijú. 
......................................................................................................................................................................... 

Koniec testu! 
Ešte raz si všetko prekontroluj! 


