
 
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 1 OA 2021 
 
1. V ktorej možnosti sú všetky výrazy napísané správne: 

a) Ulica mieru, Základná škola, Husitské zbrane 
b) Južná Amerika, novobanské ulice, Dobšinská ľadová jaskyňa   
c) Krajský úrad, Trenčiansky hrad, Vysokotatranské štíty                 
d) Námestie Slobody, gymnázium, Česi a Slováci 

  
2. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia združenými pomenovaniami: 

a)  ľadový hokej, napínavý hokej, pozemný hokej 
b)  triedna kniha, zaujímavá kniha, kniha prianí a sťažností 
c)  kyselina sírová, výr skalný, praslička roľná                   
d)  slovenský jazyk, vyplazený jazyk, cudzí jazyk 

3. Ktorý z nasledujúcich umeleckých jazykových prostriedkov uvedená veta neobsahuje? 
    Mesiačik v nežných čipkách spí, halúzka hľadí do izby. 

a) metonymiu              
b) personifikáciu      
c) zdrobneninu 
d) epiteton 

 
4. V ktorej možnosti je správne určený vetný člen z nasledujúcej vety? 
     Na Slovensku je tento druh považovaný za vyhynutý. 

a) je vyhynutý – slovesný prísudok 
b) na Slovensku – príslovkové určenie času 
c) tento – zhodný prívlastok      
d) druh – priamy predmet  

 
5. V ktorej možnosti je správne uvedený tvar osobného zámena?   
      a)  Poďakujem mojím rodičom. 
      b)  Súhlasím s tvojími  nápadmi. 
      c)  Pozdravuj tvojích rodičov. 
      d) Nepôjdem s mojím bratom.   
 
6. V ktorej možnosti sú číselné znaky slovom správne prepísané? 
     v 28 domoch, v 30. rokoch, 107. strom, 33. príklad, bol tu 4x 
     a) v dvadsiatich ôsmich, v tridsiatych, stosiedmy, tridsiaty tretí, štyrikrát      
     b) v dvadsiatich ôsmych, v tridsiatich, stosiedmy, tridsiaty tretí, štyrikrát      
     c) v dvadsiatich ôsmich, v tridsiatich, sto siedmy, tridsiaty tretí, štyri krát         
     d) v dvadsiatich ôsmych, v tridsiatych, sto siedmy, tridsiaty tretí, štyri krát      



 
 
7. V ktorej možnosti sa nachádzajú len vzťahové prídavné mená? 
   a) horský, chorý, ostrý 
   b) čistý, bosý, veselý 
   c) sestrin, včelí, horský 
   d) drevený, školská, zlatý      
 
8. V ktorej možnosti sa nachádza podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru hrdina? 
   a) Od Američanov prevzali štafetu Angličania. 
   b) Nealkoholické nápoje mali cyklistu posilniť.     
   c) Zamestnanci sa stávajú obeťami násilností. 
   d) Kvety pripínali prítomným delegátom na saká. 
 
9. V ktorej možnosti je správne uvedený slohový postup a slohový útvar? 
     Pozývame Vás na zasadnutie rady školy, ktorá sa bude konať v stredu 16. júna 2021         
o 16,30 v zborovni školy OA Dudova 4 v Bratislave. 
 
      V Bratislave 3. júna 2021                                         Predseda rady školy 
 

a) informačný postup – pozvánka      
b) opisný postup – pozvánka 
c) rozprávací postup – rozprávanie 
d) informačný postup – rozprávanie 

 
10. V ktorej vete je nesprávne určený podčiarknutý vetný člen? 
       a) Ponúkla mi svoju pomoc. – zhodný prívlastok 
       b) Vidím zdesený pohľad mojej mamy. – predmet v genitíve       
       c) Noviny a internet sú plné inzerátov. – viacnásobný podmet 
       d) Pomôžem ti nejaký vhodný nájsť. – predmet v datíve 
 
11. Ktorá veta má správne napísané interpunkčné znamienka? 
       a) „Počúvaj!“ zvolala Denisa, črepy prinášajú šťastie.“ 
       b) Počúvaj, zvolala Denisa „črepy prinášajú šťastie!“ 
       c) „Počúvaj, zvolala Denisa: Črepy prinášajú šťastie.“ 
       d) „Počúvaj!“ zvolala Denisa, „črepy prinášajú šťastie.“    
 
12. V ktorej možnosti sú všetky slová rozdelené správne? 
      a) tr-pieť, u-cho, lás-ky, o-pra-vár, ra-di-á-tor       
      b) A-na-be-la, vŕ-šok, pri-dr-ží, la-bka, di-eťa 
      c) A-me-ri-ka, di-a-lóg, ra-di-á-tor, o-ko, o-čko 
      d) na-prí-klad, ka-pln-ka, vlas-tne, no-žík, Má-ri-a 



 
 
13. Koľko určovacích skladov je v uvedenej vete? 
       Niektorí hráči bezradne pobehovali po ľadovej ploche. 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 
14. Slovo mať je v slovenčine: 
      a) synonymum 
      b) antonymum 
      c) viacvýznamové slovo 
      d) homonymum        
 
15. Ktoré zo slov vzniklo odlišným postupom ako zvyšné tri? 
      a) chlebíček 
      b) priveľa 
      c) vysoko 
      d) minerálka       
 
16. Označ vetu, v ktorej nie je žiadna slabikotvorná spoluhláska. 
      a) Ani voda nevezme, čo sa človek naučí.       
      b) Chlapci sa zvŕtali okolo malých vĺčat. 
      c) Nepotĺkaj sa večer po meste! 
      d) Slnko svieti nad strmým vrchom. 
 
17. Koľko spoluhlások sa spodobuje vo vete? 
       Za komunálny odpad platíme poplatky? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
18. V ktorej možnosti je nesprávne vysvetlený frazeologizmus?  
       a) zatvárať oči pred niečím – vedome si nevšímať 
       b) smiať sa niekomu do očí – veľmi sa čudovať        
       c) chrániť ako oko v hlave – úzkostlivo chrániť 
       d) mať klapky na očiach – byť zaslepený 
 
 
 



 
 
19. Ktoré tvrdenie o nasledujúcej ukážke je pravdivé? 
       Neviem byť jedna z tých – aj keď sú nádherné. 
       Krása je niečo okom neviditeľné. 
       Aj keď je nás viac, neverím, že patrím k vám, 
       som predsa iné ako vy – odlietam ... 
 

a) Je písaný viazanou rečou, obsahuje obkročný rým. 
b) Je písaný neviazanou rečou, obsahuje obkročný rým. 
c) Má formu poézie, vyskytuje sa v nej združený rým.       
d) Má formu prózy, vyskytuje sa v nej združený rým. 

 
20. V ktorej možnosti z nasledujúcej ukážky je personifikácia? 
       odrazu zhadzujem si z pliec 
       starosti, ba i verše –  
        keď more spieva, strácam reč,   
 

a) odrazu zhadzujem 
b) zhadzujem starosti 
c) more spieva         
d) strácam reč 

 
 
 

KONIEC 

 
Veríme, že si bol/a úspešný/á 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Správne odpovede 
 
1. b 
2. c 
3. a 
4. c 
5. d 
6. a 
7. d 
8. b 
9. a 
10. b 
11. d 
12. a 
13. c 
14. d 
15. d 
16. a 
17. b 
18. b 
19. c 
20. c 
 


