
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu 

 

I. časť:  DIKTÁT 

V každej vete je 1 chyba. Nájdi ju a slovo, v ktorom je chyba, napíš pravopisne správne. 

Nakoniec sa radovali nielen mladý muži, ale aj ich najnovší kamaráti.  ......................... 

Cez prázdniny som bola u babky z mladšou sestrou.    .........................  

Keď sa stmieva, začína sa mu zývať.    ......................... 

Hodiny odbyli devätnástu hodinu.        ......................... 

Mi prídeme až neskôr, ideme ešte na nákup.  ......................... 

O najstaršom obyvateľovy našej obce sme sa dozvedeli z regionálnych novín. ..................... 

Potešila som sa novému vidaniu zbierky básní od Milana Rúfusa.  ......................... 

Pod posteľov mám miesto na ukladanie detských hračiek.  ......................... 

V hypermarkete pečú výborný chlebýk posypaný slnečnicovými semienkami. ....................... 

Na praktické cvičenie v prírode sme doniesli obvezy.     ......................... 

Štrbské Pleso je najkrajšie pleso vo Vysokých Tatrách.  ......................... 

Za dve hodiny chytili štyry šťuky a dvoch kaprov.          ......................... 

Babička si často pripomína svoju mladosť a roky strávené v zámorý.  ......................... 

Citlivým pyskom zviera zacíti potravu aj na väčie vzdialenosti.      ......................... 

Musel podstúpiť dlhú a ťaškú liečbu po operácii.   ......................... 

 

II. časť: Úlohy z jazyka a literatúry 

 

1. V ktorej možnosti nie sú správne určené gramatické kategórie podstatné mena 

udice: 

a) žen. rod, sg., genitív 

b) žen. rod, pl., akuzatív 

c) žen., rod, pl., datív 

d) žen. rod., pl., nominatív        

2. Ktorá možnosť je nesprávna: 

a) Z dedkovej pamäte 

b) Z pamäte počítača 

c) Písal pamäti 

d) V tvojej pamäti         

3. Napíš zemepisné názvy v abecednom poradí: 

Trebišov Donovaly Martin  Poprad  Košice 

......................................................................................................................... 

4. Doplň do vety prídavné meno zo zátvorky v správnom tvare: 

Jano je ............... (nízky) ako Paľo.       

5. Napíš v nominatíve množného čísla: 

Skúsený lyžiar:  ......................................................    

6. Urč druh prídavného mena v slovnom spojení: 

Šošovicový prívarok:  ......................................................    

7. Podčiarkni vo vete zámeno, urč jeho pád: 



Naraz si ho Jano nevšimol.   ....................................    

8. Podčiarkni vo vete zámeno a urč jeho druh: 

Jej sukňa je veľmi pekná.  ....................................    

9. Napíš slovom dvojciferné čísla z matematického príkladu: 

 50 : 2 = 25 .................................................................    

10. Z neurčitku slovesa utvor sloveso v 2.os., sg., prít. čas, rozkazovací spôsob 

Hrať: ....................................................      

11. Doplň správne predložku:  

Pôjdeme ........... Karolovi.         

12. Urč melódiu vety: 

Boli ste včera v múzeu? ................................. 

Prečo si neprišiel na dohodnuté stretnutie?  .................................   

13. Urč vety podľa obsahu: 

Keby som mohol byť požiarnikom!  ............................................. 

O chvíľu sa vráť!     ............................................. 

Pomôžeš mi s domácou úlohou?   .............................................   

14. Podčiarkni slovo, na ktorom je v pokojnej reči dôraz: 

V kalendári sa pýši obrázok zasnežených Tatier.      

15. Vypíš zo slova hlavný slovný prízvuk: 

nezodpovedne ............................      

16. Podčiarkni viacvýznamové slovo a použi ho v dvoch rozličných vetách: 

Kuchár, diaľnica, kohútik, ryba, strom 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................   

17. Vetu zmeň na priamu reč tak, aby začínala uvádzacou vetou: 

Stará mama povedala vnučke, aby poliala kvety. 

..........................................................................................................   

18. Napíš, čo označuje piktogram: 

............................................................   

19. Podčiarkni slovo, v ktorom sa spoluhláska v vyslovuje ako u: 

a) Včera 

b) Vhodný 

c) Prestávka          

20. Vymysli dve vety, v ktorých použiješ slová výr, vír: 

 ............................................................................................................... 

...........................................................................................................  

21. Rozdeľ slovo na slabiky: 

Bezchybne: .......................................       

22. Doplň k slovu antonymum: 



Smútok:      .......................................       

23. Doplň synonymický rad k slovu kričať:  

 ...................................................................................................... 

24. Utvor pomocou predpony 3 odvodené slová: 

Myslieť: ........................................................................................ 

25. Vypíš z vety slovo, ktoré obsahuje neslabičnú predponu: 

Hokejistom sa podarilo vyhrať nad súperom v riadnom čase a opäť skončiť  

zápas víťazstvom.  ..........................................     

26. Podčiarkni vo vete slová, ktoré obsahujú slabikotvorné spoluhlásky: 

Stratené klbko mame stále vŕtalo v hlave.    

27. Podčiarkni slovo, v ktorom sú okrem samohlások IBA obojaké spoluhlásky: 

sýty zvyk ryba syn pysk       

28. Podčiarkni správne tvrdenie:  

Adresát je 

a) Osoba, ktorej posielam list 

b) Osoba, ktorá posiela list        

29. Čo znamená slovo nonsens? .......................................    

30. Ktorý z uvedených znakov nie je typický pre rozprávku? 

a) Dobro víťazí nad zlom 

b) V minulosti sa uchovávali ústnym podaním 

c) Viažu sa k určitému miestu, osobe, času 

d) Objavujú sa v nich magické čísla       

31. Doplň: 

Spiže mi, spiže mi    

 

Spiže mi, spiže mi, 

dieťatko dušička,  

veď tu nad kolískou  

 bdie tvoja mamička.  

 

Spiže mi, spiže mi,  

do bieleho rána,  

a potom vstaň zdravá, 

duša milovaná. 

 

 

a) druh ľudovej piesne .............................. 

b) počet veršov:  ............................... 

c) počet strof:  ............................... 

d) napíš počet zdrobnenín: ............. 

 

 

32. Pomenuj umelecké prostriedky: 

a) Dievčina sťa obrázok: ................................. 

b) Noc si sadla za vysokú horu: .................................     

 

 

 

  


