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Prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka osemročného gymnázia 
Spojená škola de La Salle 

FORMA A 

Kód žiaka: _________              13.5.2019 

 

 

Ukážka č. 1:  

Daniel Hevier    NAJHORŠIE DECKO NA SVETE 

Pomoc! Prišlo to najhoršie decko,  

strážnikovi hneď natrhlo vrecko.      

Do aktovky napchalo si blato,         

myklo plecom, že nemôže za to.  

 

Za chvost ťahá nevinného psíka,  

školníkovi aj školníčke tyká. 

Zbehli sa hneď vychovať to dieťa  

dedko, babka, strýko, ujo, teta. 

 

Najhoršie decko na svete,  

kde inde také nájdete. 

Najhoršie decko v okolí,  

hrôza, že chodí do školy. 

 

Pred tým deckom zachráň sa, kto môžeš,  

ešte chvíľu a vyletí z kože. 

Akvárium naplnilo octom,  

na oslave schovalo sa pod stôl. 

 

Také dieťa nie je anonymné,  

kde sa zjaví, každý si ho všimne. 

Úlohu si píše len raz za rok, 

mame dalo do kabelky párok. 

 

Najhoršie decko na svete, 

ak si s ním rady neviete, 

nebi ho, nekrič, nehroz mu! 

Vystreľ ho tajne do kozmu! 

 

1. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky č. 1? 

a) Dieťa bolo na oslave.   c) Dieťa napchalo mame do aktovky blato. 

b) Dieťa tyká školníkovi.  d) Dieťa nalialo do akvária ocot.  __/1 

2. Čo autor navrhuje urobiť s deckom v ukážke č. 1?  

a) zbiť ho    c) pohroziť mu 

b) vyhrešiť ho    d) vystreliť ho do vesmíru   __/1 

3. Koľko veršov má báseň v ukážke č. 1? 

Uvedená báseň má ________________ veršov.      __/1 

4. Ako sa nazýva literárna forma ukážky č. 1? 

a) lyrika      c) poézia 

b) epika      d) báseň    __/1 

5. Rým v prvej strofe básne v ukážke č. 1 sa nazýva: 

a) združený     c) párny 

b) striedavý     d) prerývaný    __/1 
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6. V ktorej možnosti sú uvedené slová v správnom abecednom poradí? 

a) a) strážnik, školník, strýko, svet  c)strýko, strážnik, svet, školník 

b) b) strážnik, strýko, svet, školník  d) svet, strýko, strážnik, školník __/1 

7. Slovo strýko skloňujeme podľa vzoru: 

a) chlap      c) hrdina 

b) mesto      d) stroj     __/1 

8. V akom páde je podčiarknuté slovo v ukážke č. 1? 

a) a) v nominatíve    c) v datíve 

b) b) v genitíve     d) v akuzatíve    __/1 

9. Z ukážky č. 1 vypíš 2 slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub.  

_____________________________________________________________  __/2 

10. Urč gramatické kategórie a vzor podčiarknutého podstatného mena v nasledujúcej vete. 

Úlohu si píše len raz za rok, 

mame dalo do kabelky párok. 

_____________________________________________________________  __/4 

11. Akou vetou podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) je posledná veta v ukážke č. 1? 

_____________________________________________________________  __/1 

12. V ktorej možnosti je správne uvedené synonymum slova anonymný? 

a) neznámy     c) bezočivý 

b) nešikovný     d) neslušný    __/1 

13. Z ukážky č. 1 vypíš slovo, ktoré  pomenúva sklenú nádržku na chov drobných vodných 

živočíchov.  

_______________________________________________________________ __/1 

14. Z ukážky č. 1 vypíš 3 trojslabičné slová. 

_______________________________________________________________ __/3 

15. Ktoré slovo nepatrí medzi zvyšné tri z hľadiska zaradenia ku vzorom? Vysvetli prečo.  

decko – vrecko – blato – strýko 

_______________________________________________________________ __/2 
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16. V názve ukážky č. 1 nájdi prídavné meno a napíš ho v 2. stupni.  

Ako nazývame takýto typ stupňovania? 

_____________________________ _______________________________ __/2 

17. Koľko mäkkých spoluhlások sa nachádza v slove decko? 

a) 1      c) žiadna 

b) 2      d) 3     __/1 

18. V ktorej možnosti sú správne uvedené antonymá? 

a) vysoký – obrovský    c) sýty – hladný 

b) malý – obor     d) obrovský – drobec   __/1 

19. Ktoré z uvedených slov sa nedá použiť, ak nasledujúce slová usporiadame do logickej vety? 

položila   stôl   tanier   babka   na   dreveným   polievky 

_______________________________________________________________ __/1 

20. Slovné spojenie „odísť s dlhým nosom“ znamená: 

a) niekoho poštípal hmyz na nose        c) nemať úspech, byť zahanbený, sklamaný 

b) niekto prišiel s krátkym nosom a odišiel s dlhým d) získať výhru  __/1 

 

Ukážka č. 2: 

Katarína Moláková a kol.  MIMI A LÍZA 

Volám sa Mimi a ocko vraví, že som zázračná. Svet vidím rukami, ušami a nosom. Som totiž 

nevidiaca. Niekedy preto vidím aj úplne neviditeľné veci. Moje ušká práve teraz zazreli vietor, 

ktorý tancuje v halúzkach stromov. Konáre sú už zamrznuté. Keď ich vietor rozhojdá, zľahka do 

seba narážajú a klopkajú. Ťuk-ťuk-ťuk. Nosom vidím vôňu škorice, vanilky, pomarančov aj 

pečených gaštanov. Vinú sa od stánkov na trhu a splietajú sa vo vzduchu ako voňavé farebné 

stužky. Ach! Dlaňou zas vidím inú dlaň. Ockovu. Je veľká a pevná. Ruka v ruke spolu kráčame 

námestím. A hoci už poletujú vločky a páli mráz, mne je príjemne teplo. 

21. V druhej vete ukážky č. 2 nájdi sloveso a urč jeho osobu, číslo a čas. 

_________________________________________________________________ __/3 

22. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky č. 2? 

a) Hlavné postava je nevidiaca.   c) Dej príbehu sa odohráva v zime. 

b) Mimin ocko pokladá svet za zázračný. d) Hlavnej hrdinke je teplo.   __/1 

23. Z ukážky č. 2 vypíš: 

a) 1 citoslovce __________________________________ 

 

b) 1 zdrobneninu ________________________________    __/2 
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24. V poslednej vete ukážky č. 2 nájdi podstatné meno mužského rodu a napíš ho v genitíve 

singuláru. 

_________________________________________________________________ __/1 

25. Doplň do slov chýbajúce písmená. 

Str___ko b___va v Dubnici ___ad Váhom.  Jeho dvaja mal___ s___novia k nám často chodia 

na prázdnin___.  Radi si spolu zájdeme na ___ratislavský ___rad alebo r___bačku.  Mama 

nám vždy upečie r___bezľov___ koláč.  S moj___mi bratrancami je vždy zábava. __/6 

26. Ktoré tvrdenie platí o prídavných menách v podčiarknutej vete ukážky č. 2? 

a) Obe prídavné mená sú v akuzatíve.       

b) Tieto prídavné mená sa nedajú stupňovať.   

c) Obe prídavné mená patria do skupiny akostných prídavných mien.   

d) Obe prídavné mená majú nepravidelné stupňovanie.    __/1 

27. V ktorej možnosti dochádza pri výslovnosti všetkých slov k spodobovaniu hlások? 

a) vtedy, páv, slivka    c) páv, slivka, plť 

b) vtedy, stĺp, páv    d) slivka, stĺp, plť   __/1 

28. V slovnom spojení „moje ušká teraz zazreli vietor“ je takéto poradie slovných druhov: 

a) zámeno, podstatné meno, príslovka, sloveso, podstatné meno 

b) prídavné meno, podstatné meno, zámeno, sloveso, podstatné meno 

c) príslovka, podstatné meno, príslovka, sloveso, podstatné meno 

d) zámeno, podstatné meno, zámeno, sloveso, podstatné meno   __/1  

29. Doplň chýbajúce slová v nasledujúcich vetách. 

Povesti podľa obsahu členíme na _________________, miestne a heraldické. 

Literárny útvar, ktorý rozpráva o udalostiach zo života svätých, sa nazýva _____________ . 

Básnický prostriedok, v ktorom sa prenášajú vlastnosti ľudí na neživý jav, sa nazýva 

_________________ . 

__________________ je zvuková zhoda na konci veršov.  

Výrok Bez práce nie sú koláče nazývame _________________________  __/5 

30. Ktorý výrok o povesti nie je pravdivý? 

a) Môže mať reálny podklad.     

b) Hlavné postavy alebo miesto sú spravidla historicky podložené. 

c) Odohrávajú sa v nej len skutočné deje.  

d) Povesť je epický žáner.        __/1 

 

 

KONIEC TESTU 


