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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 – 2. termín          Kód žiaka ..................... 

 
Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

 

Ako ovládame cudzie jazyky 
Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch. Čísla boli 

alarmujúce. Štúdia ukázala, ţe iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk. Najlepšie sa 

dohovoria obyvatelia Luxemburska. Skoro všetci obyvatelia krajiny sú minimálne bilingválni.  

Aj v škandinávskych a pobaltských krajinách ovláda aktívne dva jazyky okolo 90 percent obyvateľov. 

Vo Veľkej Británii, Portugalsku a Španielsku ovláda jeden cudzí jazyk pribliţne 36 percent obyvateľov.  

Ukázalo sa, ţe angličtinu pouţíva ako druhý jazyk aţ jedna tretina obyvateľov Európskej únie. Hneď 

za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu. 

 

1. Aký slohový postup prevláda v ukážke č.1 ? 

a) informačný b) opisný c) rozprávací d) výkladový 

 

2. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie 

v uvedenej vete z ukážky č.1 ? 

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch. 

Výsledky vyvolali 

a) nezáujem. 

b) riešenie situácie. 

c) nadšenie. 

d) znepokojenie. 

 

3. Prečítaj si vetu: Takmer všetci obyvatelia Luxemburska sú bilingválni. 

Z uvedeného vyplýva, že 

a) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú aktívne dva jazyky. 

b) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú materinský jazyk. 

c) takmer všetci obyvatelia Luxemburska ovládajú aktívne tri jazyky. 

d) takmer všetci obyvatelia Luxemburska neovládajú cudzí jazyk. 

 

4. Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie 

v nasledujúcej vete? 

Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu. 

a) o trochu menej 

b) o dosť viac 

c) o trochu viac 

d) o dosť menej 

 

5. Ktorá z viet je správna? 

a) Pán Novák, boli by ste taký milý a poradili by ste mi? 

b) Pán Novák, bol by ste tak milý a poradili by ste mi? 

c) Pán Novák, boli by ste taký milý a poradil by ste mi? 

d) Pán Novák, bol by ste taký milý a poradil by ste mi? 

 

6. V ktorej z možností nedochádza k spodobovaniu hlások? 

a) myšička, polievka, vrták, s nami, podpis 

b) výstraha, krtko, z povaly, vráska, príliv 

c) kefka, s vami, bodnúť, výskok, pretlak 

d) verzia, podnos, futbal, riadky, z chaty 
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7. V ktorej z možností sú uvedené len zdrobneniny? 

a) lastovička, dieťa 

b) konvalinka, malá 

c) maličká, srdiečko 

d) spinká, rosa 

 

8. V ktorej možnosti je správne vystupňované prídavné meno zo slovného spojenia malá 

báseň? 

a) malá, maličká, najmalinkatejšia 

b) malá, menšia, najmenšia 

c) malá, drobnejšia, najdrobnejšia 

d) malá, väčšia, najväčšia 

 

9. Z hľadiska členenia slovnej zásoby zaraďujeme slovo kamoš medzi 

a) cudzie slová 

b) slangové slová 

c) neologizmy 

d) zastarané slová 

 

10. V ktorej z daných možností sú všetky uvedené slová synonymá k slovu obrovský? 

a) vypasený, nízky, tlstý 

b) mohutný, impozantný, gigantický 

c) vysoký, statný, obludný 

d) majestátny, odpudivý, objemný 

 

11. Označ nesklonné podstatné meno. 

a) múzeum b) skóre c) more d) kino 

 

12. Ktorý jazykový štýl využíva mimojazykové vizuálne alebo akustické prostriedky, napr. gestá 

a mimiku? 

a) umelecký štýl 

b) rečnícky štýl 

c) publicistický štýl 

d) náučný štýl 

 

13. Označ rad, v ktorom sú zastúpené privlastňovacie prídavné mená: 

a) remeselný, pracovný, náučný, porazený, svedomitý 

b) sestrina, Martin, obuvníkov, Emilov, klampiarovi 

c) úctivý, milý, sladký, úspešný, úprimný, veselý 

d) učiteľkin, Lenkino, bratova, strýkove, susedov 

 

14. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Obloha sa zatiahla. 

b) Na oblohe sa zjavili hviezdy. 

c) Trblietavá obloha je čarokrásna. 

d) Pozri sa na oblohu! 

 

15. Označ rad, v ktorom sú správne napísané slová. 

a) rybár, richtár, rytier, ryţa, ryzoto 

b) bystrý, bydlisko, bičík, byvol, byt 

c) pýcha, pychať, pytliak, pýr, pyšný 

d) mydlo, mykať, minister, priesmik, mys 

 

16. Označ rad slov, ktoré vznikli skladaním. 

a) zverokruh, barometer, delostrelec, vodotlač, stromoradie 

b) sírovodík, motokára, telovýchova, spálenisko, prírodoveda 

c) kolotoč, manometer, svedectvo, hlavolam, kabaret 

d) školopovinný, neskrotný, ruţolíci, asertívny, remeselnícky 

 

17. Označ rad, v ktorom sú prisudzovacie sklady. 

a) vysoké čelo, medené kyvadlo, červený mak 

b) grúne a údolia; ani sucho, ani mokro; smrek i jedľa 

c) chráni zvieratá, vidí sokola, nosí drevo 

d) ovca sa stratila, hodiny tikajú, slnko zapadlo 

 

18. Označ abstraktné podstatné mená. 

a) boj, moc, hlad, čaj, hluk, kotúľ 

b) energia, lenivec, jachta, hrom, noha 

c) ţiaľ, plač, bolesť, smiech, bôľ, pokoj 

d) mrak, kraj, lúč, prach, hokej, sila 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.2 

 

Prvá pomoc  
Bodnutie včelou, osou alebo sršňom je veľmi bolestivé. V mieste vpichu sa môţe vytvoriť červený, 

bolestivý a páliaci opuch. Niektorí ľudia reagujú na bodnutie hmyzom precitlivelo, alergicky. Majú pocit 

mrazenia, cítia nevoľnosť, ba môţu sa dusiť. Po väčšom počte bodnutí rýchlo upadajú do šoku. Postihnuté 

miesto ochladzujeme ľadom alebo studeným obkladom. Ak máme poruke pinzetu, ţihadlo ňou vytiahneme. 

Neustále sledujeme, či postihnutý dobre dýcha a či nestráca vedomie. 

 Najnebezpečnejšie je bodnutie do ústnej dutiny (jazyka, hltana, hrtana, priedušnice, paţeráka), 

pretoţe na týchto miestach veľmi rýchlo opuchne sliznica, čo môţe spôsobiť dusenie. Vtedy treba 

bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Postihnutému človeku dáme cmúľať ľad a priloţíme mu na ranu 

studený obklad. 

 

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

a) Po kaţdom bodnutí hmyzom treba vyhľadať lekársku pomoc.  

b) Keď postihnutý stráca vedomie, treba mu dať cmúľať ľad.  

c) Postihnuté miesto sa nesmie škriabať.  

d) Ţihadlo by sa malo vytiahnuť z rany. 

 

20. Do ktorej skupiny slov slovnej zásoby zaraďujeme slová priedušnica, pažerák, hltan?  

a) slangové slová  b) odborné názvy  c) poetizmy  d) dialektizmy 

 

21. Vtedy treba bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.  

Uvedená veta je z hľadiska členitosti:  

a) dvojčlenná úplná.  

b) dvojčlenná neúplná.  

c) jednočlenná slovesná.  

d) jednočlenná neslovesná. 

 

22. Ktoré z uvedených slov obsahuje slabikotvornú spoluhlásku? 

a) sliznica  b) hrtan  c) mrazenie  d) obklad 

 

23. Do ktorého jazykového štýlu zaraďujeme ukážku č.2? 

a) odborný štýl b) umelecký štýl c) hovorový štýl 

 

24. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) r....ba, r....chlik, R....m, r....zoto, r....m 

b) m....š, m....slieť, m....ska, m....liť sa, m....seľ, m...lý 

c) b...vať, B...tča, kob....la, b....tka, b....lina, b....strý, dob....tok 

d) p...tať sa, p....šný, p....tliak, p....rohy 

 

Prečítaj si text: 

Pri pohľade z okna vidím štíhle smreky posypané práškovým cukrom. Kryštáliky snehu sa ligocú 

v slnečnom jase. Hoci je uţ marec, jarné slniečko sa bije o moc s pani Zimou. Vládne pevnou rukou. 

Strechy budov vzdychajú pod váhou bohatej sneţnej nádielky. Obloha hýri všetkými farbami. 

Tmavomodrá prechádza postupne do bledulinko modrej a stráca sa v ruţovej farbe. 

 

25. Aký slohový postup a jazykový štýl je použitý v ukážke: 

a) opisný, administratívny 

b) rozprávací, hovorový 

c) informačný, odborný 

d) opisný, umelecký 

 

26. Ako sa nazýva literárny žáner lyriky, ktorý je určený širokým vrstvám obyvateľstva 

      a podlieha móde? 

a) evergreen 

b) ľudová pieseň 

c) ľúbostná pieseň 

d) populárna pieseň 
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27. Pomenuj umelecké prostriedky: 

a) zdrvujúci úder ............................................... 

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

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

d) rastom sú ako jedle .............................................. 

 

28. Opakovanie divadelnej hry sa nazýva: 

a) kolízia b) premiéra c) expozícia d) repríza 

 

29. Aký druh rýmu je použitý v ukážke: 

Tak podvedome hľadá azyl 

syn, produkt našej réžie. 

Sme hrdí, že sa nepokazil. 

Vieme, že to prežije. 

a) zdruţený b) obkročný c) striedavý d) prerývaný 

 

30. Ktorá z uvedených charakteristík sa vzťahuje na baladu? 

a) zobrazenie neznámych javov z prírody 

b) zobrazenie deja prostredníctvom symbolov 

c) skrytá kritika zlých ľudských vlastností 

d) pochmúrna nálada s tragickým koncom 

 

31. Ktorý z nasledujúcich znakov je charakteristický pre bájku? 

a) mravné poučenie vyplývajúce z príbehu 

b) vyjadrovanie rôznych predstáv o vzniku ţivota 

c) pochmúrny dej podfarbený satirou 

 

32. Rytmus je: 

a) pravidelné striedanie prízvučných a prízvučných slabík 

b) pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 

c) rým v básni 

 

33. Pojem science-fiction znamená: 

a) náučná literatúra 

b) predstavy človeka o budúcnosti 

c) vedecko-fantastická literatúra 

d) fantastická literatúra 

 

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

a) lyrickej b) lyricko-epickej c) epickej 

 

35. Označ porekadlo. 

a) Čo na srdci, to na jazyku. 

b) Aj srdce ho od toho smútku bolelo. 

c) Srdcu by ste chceli rozkázať? 

d) Mala dobré srdce. 

 

36. Označ vysvetlenie frazeologizmu: Nepohol ani prstom. 

a) nedokázal sa sústrediť 

b) nemohol nič urobiť 

c) staral sa o všetko iba on 

d) neurobil vôbec nič 

 

37. Ktorá ľudová múdrosť vystihuje myšlienku o prispôsobovaní sa spoločenskej situácii? 

a) Ako chodí starý rak, i mladý sa učí tak. 

b) Ako mamky spievajú, tak aj mladé čvirikajú. 

c) Ako si ustelieš, tak budeš spať. 

d) Ako vietor duje, tak plachty obracajú. 


