
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu 

 

V diktáte doplň vynechané hlásky. 

1. Vysoké b...ľky narastú pri dostatku vlahy. 

2. Múka sa sype do vr...c. 

3. S dobrým svedom...m sa dobre spí. 

4. Nezabudni  vybaviť  odka... ! 

5. Sú v básni metafor... ? 

6. Kto by sa netešil z účasti znám...ch tvárí? 

7. Jarmok navštívili tisíce návštevníko... . 

8. Neznám...   páchatelia ukradli zlatý náhrdelník. 

9. Starí Slovania bývali v príb...tkoch zo zrubových stien. 

10. V podzemí boli rôzne skr...še. 

 

 

1.  Utvor na každé z týchto slov vetu. 

 a.) mýli .................................................................................................. 

 b.) milý .................................................................................................. 

 

2.  Ktorá skupina slovných spojení je správne napísaná?  Zakrúžkuj. 

  a.) chutný obed, pekný chlapci, dobrý žiaci 

b.) chutní obed, pekní chlapci, dobrí žiaci 

c.) chutný obed,  pekní chlapci, dobrí žiaci 

 

3. Prídavné mená sa s podstatnými menami zhodujú v: 

a.) rode, čísle a vzore 

b.) rode, čísle a páde 

 c.) rode, čísle a čase 

 

4. Zakrúžkuj dve slová , ktoré sú neurčitkom. 

        prať,    plť ,   päsť ,   plávať ,   päť 

 

 



5. Nahraď podčiarknuté slová vo vetách vybraným slovom. 

 

         V izbe máme nové stoličky , stôl , skrine.   .................................. 

         Chlapec dával sliepkam zrno.                       ................................... 

 

6. Daj slovné spojenia do požadovaného tvaru. 

    

      úzka ulička    -   lokál množného čísla  .............................................................  

      zrelá čerešňa  -  genitív množného čísla ........................................................... 

 

7. Zakrúžkuj správne tvrdenie. 

Próza je : a.) písaná viazanou rečou , základnou jednotkou je verš 

                 b.)písaná viazanou rečou , základnou jednotkou je veta 

                 c.) písaná neviazanou rečou , základnou jednotkou je strofa 

                 d.) písaná neviazanou rečou , základnou jednotkou je veta 

 

8. Doplň správnu odpoveď. 

     Koleda je ................................................................. . 

 

9. Doplň do viet zámená v správnom tvare. 

a.) ten          S ............. chlapcom si rozumieme.  

b.) kto          ................. si stretla? 

c.) čí             Z ................. vrecka vypadla peňaženka? 

 

10. Doplň správnu odpoveď. 

       Dialóg je ...................................................................................................... . 

 

11. Doplň interpunkčné znamienko, urč druhy viet a druh melódie vo vetách. 

    a.) Zatvor dvere ....                            Veta je ................................. . 

                                                                  Melódia je ........................... . 

    b.) Zajtra pôjdeme do kina....          Veta je ............................. . 

                                                                  Melódia je ......................... . 

    c.) Čítaš rád.....                                   Veta je ............................. . 

                                                                  Melódia je .......................... . 



12.  Zakrúžkuj 2  správne tvrdenia. 

 a.) Verš je jeden riadok v básni. 

 b.) Hans Christian Andersen je slovenský spisovateľ. 

 c.) Rým je zvuková zhoda slabík na začiatku veršov. 

 d.) Poézia nonsensu je poézia využívajúca nezmyselné prvky. 

 

13. Správne priraď dielo k spisovateľovi. (Hans Christian Andersen, Milan Rúfus, Ľudmila 

Podjavorinská, Ľubomír Feldek) 

 a.) Modlitbičky - ........................................................................................... 

 b.) Cisárove nové šaty - ................................................................................         

 c.) Modrá kniha rozprávok - ......................................................................... 

 d.) Čin-Čin - .................................................................................................. 

 

14. Správne pomenuj nasledujúce krátke formy ľudovej slovesnosti. (hádanka, príslovie, 

porekadlo, pranostika) 

a.) Barbora ťahá sane do dvora. - ............................................................... 

 b.) Aká matka, taká Katka. - .........................................................................         

 c.) Bez práce nie sú koláče. - ........................................................................ 

 d.) Kto má vôkol celej hlavy zlatý účes plápolavý?  - ................................... 

 

15. V ktorej z viet sú všetky slová plnovýznamové?  Zakrúžkuj. 

a.) Cestujúci vystupujú a nastupujú.  

 b.) Ozvalo sa hromové fuj.         

 c.) Zviera veselo poskakovalo. 

 

16. Urč osobu, číslo a čas slovesa vo vete. 

 Pouličné lampy sa rozsvietili podvečer. 

  osoba................ 

  číslo................... 

  čas..................... 

 

17.Koľko pravopisných chýb je vo vete? Zakrúžkuj. 

 Prekvapení turisti pozorovali Kamzíka spoza visokých skál. 

 a.) ani jedna  b.) dve    c.) tri 


