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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 2015/2016 1. kolo – 1. termín          Kód žiaka ..................... 

 
Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

 

Podľa názvov miest sa metonymicky nazvalo mnoho druhov liehovín a potravín. Najskôr sa názvy 

uvádzali akoby firmy, s veľkými začiatočnými písmenami, no postupne sa do slovníkov dostali ako 

beţné názvy písané s malými začiatočnými písmenami.  

Veľmi známa je liehovina vyrobená destiláciou vína, ktorá sa nazýva koňak. Názov vznikol podľa 

mena francúzskeho mestečka Cognac, kde sa vyrába. V okolí mesta Cognac a Jarnac (čítaj ţarnak), 

neďaleko prístavu Bordeaux (bordó), sa pestuje špeciálny druh viniča, ktorý je najvhodnejší na pálenie 

koňaku. Doslova ten istý nápoj ako koňak je aj brandy. Brandy (brendy) je anglický názov všetkých 

destilátov, čo sa získajú pálením. (Po anglicky brand značí vypálené.) Avšak podľa medzinárodných 

dohôd sa názvom koňak označuje iba destilát pochádzajúci z oblastí Cognac a Jarnac.  

Známe víno malaga nesie názov od španielskeho prístavného mesta a sherry (šery) od 

španielskeho Jerezu (v španielčine vyslov cheres), zdeformovaného v anglickej výslovnosti na šery. 

Víno Bordeaux sa pestuje v okolí veľkého prístavného mesta Bordeaux v juhozápadnom Francúzsku 

a odtiaľ sa vyváţa do celého sveta. Víno tramín pôvodne pochádza z obce Tramino v Tirolsku, hoci 

dnes sa tam uţ nepestuje. 

 

1. Vypíš z textu všetky názvy vín. .................................................................................................... 

  

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky č.1? 

a) Známe destiláty koňak a ţarnak sú pomenované podľa názvov francúzskych miest. 

b) Koňak je anglický názov všetkých destilátov, ktoré sa získajú pálením. 

c) Mnoho názvov liehovín a potravín sa dnes v slovníkoch uvádza s veľkým začiatočným písmenom. 

d) V Tirolsku sa zrodilo víno tramín, ktoré sa však uţ dnes v tejto oblasti nepestuje. 

 

3. Ktoré tvrdenie o slove sherry je pravdivé? 

a) Slovo sherry je anglického pôvodu a názov nesie od prístavného mesta Sherry. 

b) Slovo sherry je pomenovanie pre najlepší druh koňaku vo Francúzsku. 

c) Slovo sherry je anglickou deformáciou výslovnosti názvu španielskeho mesta. 

d) Slovo sherry je španielska skomolenina slova cheres. 

 

4. V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané bezchybne? 

a) anglický jazyk, víno z Francúzska, jazyk Angličanov, Francúzske zemiaky 

b) Anglický trávnik, anglický jazyk, francúzske zemiaky, pekné Francúzky 

c) Angličanka, známe trávniky Angličanov, francúzsky koňak, francúzka výslovnosť 

d) francúzske zemiaky, anglické trávniky, zaplavené anglické územia, história Francúzov 

 

5. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) naz...vyť, z...nok, v....skať, vys....chať, 

s...ra 

b) m...šiak, b...ţutéria, p...la, priem....sel, 

m....losť 

c) obr...s, p....šiť sa, m....liarda, m....krób, 

m....xér 

d) r....val, úkr....t, p....lier, r...ľ, str....ko 

 

6. Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru: 

a) mesto 

b) cudzí 

c) pekný 

d) stroj 
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7. Daj všetky slová vo vete  Človek, ty trpezlivý buď... do množného čísla. 
...................................................................................................................................... 

 

8. V ktorej možnosti je vytvorený synonymický rad? 

a) odtlačky, náplaste, tlačidlá 

b) sebecký, egoistický, bezohľadný 

c) povaľač, príţivník, horenos 

d) hlava rodiny, kapustná hlava, hlava štátu 

 

9. Zaraď texty k funkčným jazykovým štýlom: 

a) Tá úţasná krása ma priam zranila. Neviem inak vysloviť to, čo som vtedy pocítil. Uvedomil som 

si, ţe mám srdce, ktoré vie nielen nenávidieť, ale aj odpúšťať. Bolo mi ako človeku, ktorého po 

dlhotrvajúcej trýzni zaleje blahodarná vlaha sĺz prinášajúcich úľavu a očistenie. .............................. 

b) Rád by som zdôraznil, ţe kniha nestratila a ani nestratí v dnešnom pretechnizovanom svete svoje 

miesto. A preto sa zamyslite, drahí hostia, nad tým, ako by sme mohli prilákať najmä mládeţ na 

cestu k nej.  ......................................... 

c) Literatúra, ktorá spracúva dokumentárne materiály, vedecké fakty a historické udalosti, pričom 

vyuţíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, nazýva sa literatúra faktu. ................................ 

d) – Pôjdeš von? 

- A čo tam? 

- Hrať fucik. 

- Sa mi nechce. 

- Tak ja padám.  ............................................ 

 

10. Ktorá z viet je správne napísaná? 

a) Pani vedúca, poradila by ste mi, kde sa nachádza športové oddelenie? 

b) Prosím vás, mohol by ste mi podrţať dáţdnik? 

c) Pane, pomohli by ste mi prejsť cez cestu? 

d) Pani učiteľka, dozvedela ste sa uţ o tej bitke? 

 

11. V ktorej z možností sú predložky použité správne? 

a) Hoci sa v tom nevyznala, všetko zobrala na vlastnú zodpovednosť. 

b) Brat bol vţdy prísny na seba, ale môj názor bral vţdy v úvahu. 

c) Poslala po odborníka, lebo sa uţ veľmi dlho zaoberala s problémom. 

d) Prečítaj si pozorne návod k pouţitiu a pouvaţuj o dávkovaní. 

 

12. V ktorej z možností sa nachádza príslovka? 

a) Pozvať na rande. 

b) Uvidieť naţivo. 

c) Stretnúť sa v autobuse. 

d) Spoznať spoluţiaka zo školy. 

 

13. Označ rozkazovaciu vetu. 

a) Neponáhľajte sa! 

b) Bodaj by ste sa ponáhľali! 

c) Ponáhľaš sa? 

d) Neponáhľam sa. 

 

14. Aký význam má slovo rozpumpovala v krátkej správe? 

Návštevníkov včerajšieho koncertu najviac rozpumpovala a primäla vlniť sa v rytme samby najmä 

ohnivá hudba, za čo hudobníkom ďakujeme. 

a) posilnila b) rozprúdila c) načerpala d) udivila 

 

15. V ktorej možnosti je uvedená veta v podmieňovacom spôsobe? 

a) A konečne sa to uţ nauč! 

b) Bola by som ho najradšej vystískala. 

c) Mala som to vedieť. 

d) Z odľahlého miesta budovy sa ozývalo tichučké klopkanie. 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.2 

 

Aţ do 15. storočia sa knihy písali ručne. Skúsení pisári pracovali v kláštoroch a na námestiach za 

osobitne upravenými stolmi. Znaky sa v pravom zmysle slova kreslili. Písanie kníh bolo zdĺhavé 

a drahé. Staré, ručne písané knihy boli unikátmi, zdobené boli ručne maľovanými obrázkami, 

kreslenými iniciálkami. Aţ začiatkom 13. storočia sa texty rozmnoţovali hromadne. Pomocou noţa 

a rydla sa text vyrezal do dreva a z takto vyhotovenej formy sa robili odtlačky – knihy, kým sa 

drevená forma nezodrala. Techniku drevených foriem nahradila technika tlačenia pomocou 

pohyblivých litier. Tento krok sa pokladá za vynález kníhtlače. Výhodou tohto moderného spôsobu 

tlačenia kníh bolo, ţe pomocou jednotlivých samostatných písmen sa zloţil text a po vytlačení sa text 

mohol rozobrať na jednotlivé písmená. Za vynálezcu tejto techniky sa pokladá Ján Gutenberg, ktorý 

ţil a experimentoval v Štrasburgu. Prvá tlačená kniha v Európe vyšla okolo roku 1445. Prvá tlačiareň 

u nás vznikla v Bratislave koncom 15. storočia. 

 

16. Správne tvrdenie vyplývajúce z textu ukážky č.2 je v možnosti: 

a) Technika pomocou drevených foriem bola taká zauţívaná, ţe si ju zobral za základ aj vynálezca 

kníhtlače Ján Gutenberg. 

b) Písanie kníh v kláštoroch a na špeciálne upravených námestiach nebolo náročné, preto mnohí 

pisári svoje prepisy dopĺňali maľovanými obrázkami. 

c) Výhodou kníhtlače bolo, ţe po vytlačení sa mohol text rozobrať na jednotlivé písmená. 

d) Pomocou noţa a rydla sa odtlačky odstránili a do drevenej formy sa mohol vyryť nový text. 

 

17. Spôsob, ktorým bolo slovo kníhtlač utvorené, sa nazýva: 

a) odvodzovanie b) skracovanie c) skladanie d) spájanie 

 

18. Prečítaj si text. Ktorý žáner zodpovedá uvedenému textu? 

9. júla sa na bratislavskom Hlavnom námestí predviedlo niekoľko desiatok spevákov ľudových piesní. 

Bratislavčania i ostatní návštevníci hlavného mesta si tak mohli spríjemniť teplý letný podvečer. 

a) inzerát b) oznámenie c) správa d) plagát 

 

19. V ktorej možnosti je uvedené prirovnanie? 

a) Ako panovník Francúzska zdokonalil školstvo. 

b) Ako sa máš? 

c) Napoleon bojoval ani lev. 

d) Ani sa na mňa nepozrel. 

 

20. Ktorá z možností označuje schému obkročného rýmu? 

a) abab b) abba c) abcb d) aabb 

 

21. V ktorej možnosti sú uvedené iba metonymie? 

a) recitoval Hviezdoslava, chorý leţal na dvadsiatke, štebotavé dieťa 

b) boli sme na Ţbirkovi, kúpim si Tolkiena, počúvam Beatles 

c) sleduje Panelák, pevný ani skala, hľadí ako hrom do buka 

d) ostrá odpoveď, čierna duša, teplá farba 

 

22. Veľký rozsah, veľa postáv, hlavná dejová línia, vedľajšie dejové línie a člení sa na kapitoly. 

Sú to znaky: 

a) poviedky b) novely c) románu d) povesti 

 

23. Uvedený básnický obraz je: „A tie naše Tatry zďaleka sa smejú.“ 

a) metafora b) metonymia c) personifikácia d) aliterácia 
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24. 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 .................................................... . 

 

25. Anton Bernolák uzákonil prvý spisovný jazyk v roku: 

a)   1787        b) 1877        c) 1777        d) 1843 

 

26. „Stojí ako soľný stĺp“, znamená: 

a) stojí pevne nohami na Zemi 

b) stojí nepohnute stŕpnutý, prekvapený 

       c) lieta v oblakoch 

       d) vie presne, čo chce 

 

27. Čo je to beletria? 

a) krátka humorná poviedka 

b) odborná literatúra 

c) umelecká literatúra 

d) krátka satirická báseň 

 

28. Rytmus je: 

a) pravidelné striedanie prízvučných a prízvučných slabík 

b) pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 

c) rým v básni 

 

29. Lyrická forma zo 14 veršov zoradených do dvoch štvorveršových a dvoch 

      trojveršových strof sa nazýva: 

a)   rytmus b)   sonet c) báseň d)  lyrika

30. Bábky na javisku ožijú vďaka: 

a) hercom b) babičkohercom c) bábkohercom 

 

31. Pomenuj básnické umelecké prostriedky: 

a) jasná vatra svieti  ................................

b) krivda za stôl sadla, pravda u dvier ţobre  ................................ 

c) do Kráľovej holi bijú hromy z neba ................................ 

d) milý národ ............................. 

e) rastom sú ako jedle .................................. 

f) zdrvujúci úder ............................................. 

 

32. Pojem science-fiction znamená: 

a) náučná literatúra 

b) predstavy človeka o budúcnosti 

c) vedecko-fantastická literatúra 

d) fantastická literatúra 

 

33. Ak má báseň príbeh, dej a hrdinu, hovoríme o básni: 

a) lyrickej b) lyricko-epickej c) epickej 

 

34. Človek, o ktorom sa hovorí, že vodu káže, víno pije, 

a) nedodrţiava zásady správnej ţivotosprávy. 

b) nedrţí sa zásad, ktoré hlása. 

c) zakrýva svoje nedostatky. 

d) je klamár. 

 

35. Aký umelecký prostriedok predstavuje slovné spojenie celé námestie sa zabávalo? 

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

 

 


