
Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave 

Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 

bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 

Kód žiaka: __________________________                Počet dosiahnutých bodov: _______ 

► V tomto teste na vyznačené miesto doplň odpoveď.  

► Pri otázkach s možnosťou odpovede zakrúžkuj vždy len jednu možnosť. 

 

1. Doplň do textu správne písmená a interpunkčné znamienka: 

Mlad_  športovci sa vrátili z _ysokých  _atier. Medzi desiat_m_  vesel_m_  žiakmi 

v hotel_ boli aj cudzinci. Nedorezal by sa v ňom krv_ . Vyrušil ich žab_  škrekot a ps_  

brechot. Hus_  občas vyletia  zatrepocú krídlam_  a sadnú na rozv_ renú hladinu potoka. 

V zoologickej záhrade sa nachádzajú veľké zver_ , ale aj množstvo malej zver_ . Plyš je 

m_kký hla_ký a l_goce sa. Pri studničke si najprv  v_ m _  pohár a potom si načr_ 

kr_štá_ovo čistej vody. Ktor_ chsi som  _  nich poznal. Kto bol v tomto roku prv_  môže 

byť o rok aj ôsm_ . Preb_  sa životom a v_dob_  si svoje miesto. Večer_  trávili študenti 

v chate  _opradského okresu. Nad _ernolákovým dielom sa sklonili mnoh_  umelci.  

 

2. Doplň do textu správne slovo: Niektoré mestá už _________________ svoje verejné priestranstvá. 
Pribudli im zelené plochy, nové lavičky i verejné osvetlenie. 
a) konfrontovali, b) devalvovali, c) revitalizovali, d) kritizovali. 
 

3. České slová drůbež a luštěniny znamenajú: a) drobnosti, krížovky, b) hydina, strukoviny,  
c) omrvinky, smeti, d) bravčovina, obilniny. 
 

4. Slová infantilný a rustikálny znamenajú: a) vážny, ruský, b) vojenský, jednoduchý,  
c) smiešny, umelecký, d) detinský, dedinský. 
 

5. Antonymum k slovu banálny je: a) bežný, b) originálny, c) analogický, d) osvedčený. 
 

6. Slovo entuziazmus neznamená: a) elán, b) zanietenie, c) sklamanie, d) zapálenie. 
 
7. Pri prehliadke interiérov hradu sa zoznámite s rôznymi expozíciami hradného múzea. 

Medzi najatraktívnejšie patria prepychové arcibiskupské komnaty a Zlatá sála, ktoré sú vyzdobené 

nádhernými  vyrezávanými pozlátenými reliéfmi a kresbami. 

Na hrade sa nachádza aj rozprávkový svet bábok a to v Múzeu marionet, ktoré určite poteší vaše deti. 

Dnes pevnosť slúži aj ako každoročné miesto stretnutia pre umelcov z celého sveta v rámci Salzburg Summer 

Academy. 

Výstup na hrad je možný buď pešo alebo vláčikom podobným zubačke priamo z centra mesta. Tu na vás 

čaká aj nádherný výhľad na celý Salzburg a okolie, ktorý rozhodne stojí za to. 

Z textu nevyplýva: 
a) Na hrad sa dostanete len lanovkou. 
b) Najkrajšie miestnosti hradu obývali najvyšší cirkevní predstavitelia. 
c) V múzeu bábok vystavujú bábky, ktorými bábkar pohybuje pomocou povrázkov zhora. 
d) Každý rok v lete sa na hrade stretávajú umelci. 
 

http://dvaja.sme.sk/


8. Bábková hra patrí k literárnemu druhu: _______________________. 
 

9. V ktorom slove nedochádza k spodobovaniu? a) blízky, b) prosba, c) mozog, d) hlava. 

 

10. Doplň správne interpunkčné znamienka v priamej reči. 

          Máš  už  napísané  domáce  úlohy  spýtala  sa  mama 

 

11. Vyber spisovné slovo: a) lízatko, b) kľud, c) bielizeň, d) razítko. 

 

12. Ten nový bicykel kúpil za babku. Znamená to, že ho kúpil: a) lacno, b) predražene,  

          c) za peniaze od starých rodičov, d) podvodom. 

 

13. Vyber skupinu len s pomnožnými podstatnými menami: a) lístie, riad, ovocie, b) sneh, cukor, voda,  

          c) Piešťany, Tatry, Malacky, d) slony, zajace, vlci. 

 

14. Urč vzory podstatných mien: 

levy_______________, huslistami________________, žemle_______________. 

 

15.     Ktoré slovo nie je skratka? a) SR, b) už, c) Dr., d) sg . 

 

16. Ktoré slovo vzniklo skladaním? a) svietiplyn, b) námestie, c) písanie, d) žabka. 

 

17. V ktorom slove sa nedodržiava rytmický zákon? a) svieži, b) najmúdrejší, c) niečí, d) píšuci. 

 

18. Vyber jednočlennú vetu: a) Striaslo ho od odporu. b) Jaro bol odporný k dievčatám! 

           c) Odporne sa zasmial. d) Jednotka elektrického odporu je ohm.   

 

19. Ktorá veta nepatrí medzi ostatné? a) Fantastické! b) Prší! c) Domov! d) Choď do obchodu! 

 

20. Priraď jazykový štýl k jeho charakteristike: 

a) ustálená forma, tlačivá, formuláre   A) publicistický štýl 

b) grafické členenie textu, schémy, tabuľky  B) administratívny štýl 

c) grafické členenie textu, stĺpce, titulky  C) administratívny štýl 

 

21. Označ vetu s nezhodným prívlastkom: 

a) Cesta lesom pôsobila strašidelne. c) Divé husi leteli nad pustou krajinou. 

b) Na dvore vládol čudný pokoj. d) Orol sa vyslobodil spod zradných osídel. 

 

22. Uveď mená ďalších dvoch štúrovcov, s ktorými Ľ. Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu: 

___________________________________________________ 

23. Krátky epický prozaický útvar. Stvárňuje jednu udalosť, postavy vstupujú do deja sformované, ďalej 

sa nevyvíjajú. 

Uvedená charakteristika sa vzťahuje na a) baladu, b) román, c) poviedku, d) činohru. 

 

24. Úprava prozaického diela do formy divadelnej hry sa nazýva: a) dabing, b) inscenácia, c) animácia, 

d) dialogizácia. 


