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Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

 

Prijímacia skúška zo S L O V E N S K É H O  J A Z Y K A  A  L I T E R A T Ú R Y  
 

Šk. rok 2014/2015 1. kolo – 1. termín          Kód žiaka ..................... 

 
 

1. Označ vetu s pravopisnou chybou. 

a) Na vyšnom konci je náš starý dom. 

b) Chodník sa vinul medzi dubmi. 

c) Prešla som po vysutom moste. 

d) Zapýrená žena sa neustále vypytovala.

2. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) prep...ch, v....dra, v...skať, l....got, 

s....ty 

b) p...cha, b...vol, br....ndza, ob....čaj, 

zm....sel 

c) kr....ha, s....dlo, s.....ra, r....tier, m...sa 

d) m....ľa, náb....tok, m....ška, b...ľ, 

zam...kať 

 

3. Označ spisovný výraz. 

a) lízatko b) kúpeľka c) nekľud d) štvorka 

 

4. Označ správne tvrdenie. 

Homonymá sú: 

a) jazykové umelecké prostriedky 

b) slová opačného významu 

c) slová rovnako znejúce s rôznym 

významom 

d) zastarané slová 

 

5. Čo znamená nasledujúci výrok: Martin si stál za svojím slovom. 

a) Čo Martin povedal, to aj vykonal. 

b) Martin rozprával iba to, čo vedel. 

c) Martin sa postavil vždy za toho, komu dôveroval. 

d) Čo Martin vykonal, s tým boli všetci spokojní. 

 

6. Označ slovo so správnou pádovou príponou – ou. 

a) bez lesou b) s paňou c) z brehou d) do oblokou 

 

7. Označ vetu, v ktorej je radová číslovka. 

a) Sestra mala troch bratov. 

b) Čítal som práve tretiu stranu. 

c) V rozprávke som čítala o trojhlavom drakovi. 

d) Trikrát som sa pozrel von oknom. 

 

8. Doplň antonymá k uvedeným slovným druhom. 

a) mladý –  

b) ľavý – 

c) tma – 

d) horúci – 

e) deň – 

f) veselý – 

 

9. Urč slohový postup a jazykový štýl uvedeného textu. 

Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 18°C až 23°C. Na západe 

a juhu stredného Slovenska okolo 25°C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 11°C. 

Severozápadný, postupne západný vietor 3 až 6 m/s.  

Slohový postup .............................. 

Jazykový štýl ................................. 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

Vedci neustále hľadajú príčiny výskytu mračien kobyliek v Afrike. Zatiaľ čo pre djakartské 

deti boli iba vítaným spestrením pri hre, prezident afrického Senegalu začiatkom septembra 

vyhlásil, že predstavujú katastrofu, ktorú môže zastaviť len okamžitá akcia v štýle vojenskej 

operácie. Obrovské húfy kobyliek ohrozovali ľudí a prinášali hlad zrejme už v biblických časoch. 

Ako konštatuje internetová verzia časopisu National Geographic, vedci sa doteraz trápia 

s objasnením príčin ich invázií a s tým, ako tieto nepríjemné udalosti predpovedať a kontrolovať. 

Súčasné premnoženie kobyliek si najviac odniesli krajiny západnej Afriky. V Guinei-Bissau 

ohrozuje púštna saranča všežravá úrodu orieškov kešu, od ktorej sú závislé takmer dve tretiny 

farmárov. Podľa expertov z FAO počas najväčších náletov môžu kobylky ohroziť živobytie 

každého desiateho obyvateľa našej planéty. 

 

10. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z textu ukážky č.1? 

a) Invázie kobyliek sú novodobým problémom spôsobeným zásahmi človeka do prírody. 

b) Väčšina farmárov v Guinei-Bissau nepestuje oriešky kešu. 

c) V Senegale zvládli inváziu kobyliek iba vďaka pomoci armády. 

d) Veda zatiaľ nedokáže presne predpovedať invázie kobyliek ani objasniť ich príčiny. 

 

11. V ktorej z možností je uvedený jazykový štýl ukážky č.1 ? 

a) odborný 

b) administratívny 

c) výkladový 

d) opisný 

 

12. Označ dvojčlennú úplnú vetu. 

a) Hovoril len tak do vetra. 

b) Poznal ho ako svoju dlaň. 

c) Spálil za sebou všetky mosty. 

d) Mráz mu behal po chrbte. 

 

13. Označ vetu, v ktorej nie je podstatné meno. 

a) Máte doma atlas? 

b) No, čo sa dá robiť, mohol aj nás. 

c) O tri dni som mal odlet z Londýna do 

Prahy. 

d) Boli sme na planéte Mars. 

14. Označ prisudzovací sklad vo vete: 

Môj kolega ma včera milo prekvapil. 

a) môj kolega ma prekvapil 

b) kolega ma prekvapil 

c) kolega prekvapil 

d) kolega ma milo prekvapil 

 

15. Označ rad slov, v ktorých je správne použitá samohláska ä. 

a) mäso, pozvä, mäkký, najmä 

b) holúbä, pätoro, úpätie, zväčša 

c) mätóda, zväz, väzy, žriebä 

d) päsť, bremäno, päť, pamäť

16. Označ rad slov, v ktorom sú všetky slovesá v 3. osobe množného čísla. 

a) držia, skáču, pracujú, vodí, nosia 

b) lovia, bijú, volá, češú, trucujú 

c) píšu, kosia, strúhajú, kričia, pletie 

d) bývajú, utekajú, kúria, sadia, strážia 

 

17. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Náhle sa ozve tiché ťahavé zavytie. 

b) V nočnej hore dohára pahreba. 

c) Hlavu opiera o kmeň stromu. 

d) Zdivené psiská pobiehajú pod stromom. 

 

18. V ktorej z možností sú uvedené iba neohybné slová? 

a) potichu, včera, hej, večera 

b) okolo, medza, možno, ani 

c) vari, heš, napokon, vľavo 

d) naspamäť, tebe, už, aj 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.2 

 

Univerzita v meste na Dunaji 

Páni študenti po prvý raz zasadli do lavíc na jeseň roku 1467. Veľa o nich nevieme, lebo písomnosti 

Istropolitany, akými sú univerzitné matriky a iné zoznamy poslucháčov, sa nám nezachovali. To však 

vieme, že nová univerzita mala ctižiadosť v 1. rade začať výučbu na všetkých štyroch fakultách. Zaiste 

najviac študentov sedelo na fakulte prvej, filozofickej, ktorú vtedy nazývali artistickou. Nie preto, že 

by sa tam cvičilo na visutej hrazde, ale preto, že každý jej poslucháč musel ovládať „sedem umení“, 

po latinsky septem arte. Prvé tri umenia – gramatiku, dialektiku a rétoriku – sa naučil už na strednej 

škole, ďalšie štyri – geometriu, aritmetiku, astronómiu a základy hudby a spevu – na filozofickej 

fakulte. Kto sa zaoberal všetkými 7 slobodnými umeniami a zložil z nich prísne (rigorózne) skúšky, 

bol človekom pomerne vzdelaným. V spoločnosti, kde len málo ľudí vedelo čítať a rátať sotva na 

prstoch, bol spôsobilý vykonávať i náročnejšie zamestnania. A kto chcel mať ešte vyššie vzdelanie, 

mohol sa po skončení artistickej fakulty zapísať na fakultu právnickú, lekársku alebo teologickú. 

V stredovekej spoločnosti nechýbali ľudia, ktorí absolvovali všetky fakulty. Boli to naozaj vynikajúci 

vzdelanci a učenci svojej doby. 

 

19. Ktoré z tvrdení vyplýva z textu ukážky č.2? 

a) Vyučovanie na Istropolitane sa začalo v roku 1476. 

b) Právnická fakulta sa v stredoveku nazývala artistická fakulta. 

c) V stredovekej spoločnosti vedeli skoro všetci ľudia čítať. 

d) Gramatiku, dialektiku a rečníctvo sa naučili už stredoškoláci. 

 

20. Do ktorého jazykového štýlu možno zaradiť ukážku č.2? 

a) umelecký 

b) náučný 

c) hovorový 

d) publicistický 

 

21. Ktoré z tvrdení nevyplýva z textu ukážky č.2? 

a) Po absolvovaní artistickej fakulty mohli študenti študovať na teologickej fakulte. 

b) O dejinách Istropolitany sa dozvedáme z univerzitných matrík a zoznamov. 

c) Pomenovanie filozofickej fakulty v stredoveku pochádzalo z latinčiny. 

d) Zakladatelia novej univerzity chceli začať vyučovanie na všetkých fakultách. 

 

22. Posledná veta (podčiarknutá) v ukážke č.2 je 

a) jednoduchá rozvitá 

b) jednoduchá holá 

c) jednoduché podraďovacie súvetie 

d) jednoduché priraďovacie súvetie 

 

23. Uvedený výrok  Komu sa nelení, tomu sa zelení je: 

a) pranostika b) porekadlo c) príslovie d) hádanka 

 

24. Ktorá z nasledujúcich ľudových múdrostí je pranostikou? 

a) Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

b) Keď netečie, aspoň kvapká. 

c) Margita muchám vrece rozväzuje. 

d) Po daždi zas slnko svieti. 

 

25. V ktorej z možností je uvedené správne tvrdenie? 

a) Filmová rozprávka neobsahuje dialogizovanú reč. 

b) Derniéra je posledné predstavenie dramatického žánru. 

c) Inscenácia je úprava filmového diela do literárnej podoby. 

d) Scenárista a dramaturg sa nepodieľajú na realizácii filmu. 

 

26. Ktorý z uvedených znakov nie je typický pre divadelnú hru? 

a) dominantnosť dialógov 

b) prítomnosť rozprávača 

c) členenie na dejstvá 

d) postoj a reč tela 
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27. Ktorá z uvedených možností je správna? 

      Legenda je 

a) lyrické dielo, obsahom sú predstavy o vzniku sveta a prírodných javov. 

b) epické dielo, obsahom je život a zázraky svätých. 

c) lyrické dielo, obsahom je život a zázraky mučeníkov. 

d) epické dielo, obsahom sú príbehy o bohoch a nadprirodzených bytostiach. 

 

28. V ktorej z možností je správne charakterizovaný literárny žáner? 

a) Óda je epická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom. 

b) Balada má pochmúrny dej a končí sa víťazstvom dobra nad zlom. 

c) Román zobrazuje široký okruh života, vystupuje v ňom veľa postáv. 

d) V poviedke sa charaktery postavy v priebehu deja vyvíjajú a formujú. 

 

29. Cieľom vecnej literatúry je: 

a) podať svoje subjektívne stanovisko. 

b) presne poskytnúť určitú informáciu. 

c) sprostredkovať umelecký zážitok. 

d) pobaviť, rozveseliť, rozosmiať čitateľa. 

 

30. Hlavná postava literárneho diela je postava: 

a) ktorú si v diele čitateľ najviac obľúbi 

b) ktorá má viac kladných než záporných povahových vlastností 

c) okolo ktorej sa sústreďuje dej 

d) ktorá do deja zasahuje len okrajovo 

 

31. Pomenuj básnické ozdoby: 

a) čln sa nesie sám, jak srdce moje ................................ 

b) sladkou rečou .............................. 

c) breh nás zdraví .................................. 

d) popálení leskom gitár ........................... 

 

32. Označ rad, v ktorom nie je štúrovský básnik: 

a) Ivan Krasko, Ján Hollý 

b) Andrej Sládkovič, Samo Chalupka 

c) Ján Botto, Janko Kráľ 

 

33. Doplň neúplné výroky. 

a) Súvislý neprerušovaný prejav jednotlivca sa nazýva ....................................... . 

b) Prvé uvedenie divadelnej hry je ................................................ . 

c) Rozhovor dvoch a viac postáv sa nazýva ................................................ . 

d) Opakovanie divadelnej hry .................................................... . 

 

34. Bábky na javisku ožijú vďaka: 

a) hercom b) babičkohercom c) bábkohercom 

 

35. Napíš schému: 

a) združeného rýmu ............................. 

b) striedavého rýmu .............................. 

 

36. V ktorej z možností nie je umelecký jazykový prostriedok. 

a) zasiahnutí túžbou čo nikdy nie je sýta 

b) kto sa raz popáli láskou k muzike 

c) nosí znamenie schválne odkryté 

d) nebo už padá z očí rovno na struny 


