
 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry na 5-ročné štúdium v školskom 

roku 2021/2022 

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice 

 

01 V ktorých možnostiach obsahujú všetky slová slabikotvorné spoluhlásky? 

 
(1) trhlo, brzda, črta 

(2) utŕžiť, hĺbenie, brzda 

(3) vlk, vŕzganie, pŕhľava 

(4) rybacina, straka, vŕšiť 

02 V ktorej z možností sú uvedené slová s opačným významom? 

 
(A) predvídaný, neočakávaný 

(B) hanebný, nehanebný 

(C) nedbanlivý, ležérny 

(D) bezvýznamný, vyznamenaný 

03 Ktoré z uvedených viet obsahujú nespisovné slovo? 

 
(1) Pravidelne navštevujeme posilovňu. 

(2) Odkrajoval si z chrumkavého pečiva. 

(3) V krátkom odkaze povedal všetky svoje výhrady. 

(4) S prácou predsedkyne nie som stotožnený. 

04 Ktoré z tvrdení o slovách v nasledujúcej vete sú pravdivé? 

     Potoky špinavej vody sa valia dolu susedovým dvorom. 

           

(1) Slovo potoky a vody sa zhodujú v páde. 

(2) Slovo špinavej je privlastňovacie prídavné meno. 

(3) Slovo dolu je druhotná predložka. 

(4) Slovo susedovým je v páde inštrumentál. 

05 Ktorú dvojicu slov možno správne doplniť na prázdne miesta v nasledujúcej vete? 

Platy amerických manažérov ..................rastú, a to dokonca ...............tempom než 

v Európe.. 

 
(A) neuveriteľne/ pomalším 

(B) vytrvalo/ vyšším 

(C) dlhodobo/ vysokým 

(D) urýchlene/ takým 

06 V ktorých možnostiach majú obidve slová rovnaký slovotvorný základ? 

 
(1) myšlienka, myš 

(2) záhradný, záhradník 

(3) emocionálny, zmocnenec 

(4) priecestie, cestovanie 
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07 V ktorej z uvedených možností vznikli všetky slová rovnakým spôsobom? 

 
(A) výfuk, fúkať, fúkanie, moreplavec 

(B) výskum, autoservis, zlovestný, zločinec 

(C) letisko, vyletieť, letuška, prílet 

(D) napr., vyprevadiť, s.r.o., sprievod 

08 Ktorá z viet obsahuje príslovku? 

 
(A) Blízko jazera preteká aj potok. 

(B) Blízko teba prešlo auto. 

(C) Previezli sme sa blízko peknej chalupy. 

(D) Dostal sa blízko. 

09 Ak sa o niekom povie, že  žije ako kôl v plote, znamená to, že je? 

 
(A) neoriginálny 

(B) tvrdohlavý 

(C) lakomý 

(D) osamelý 

10 Ktorá z viet neobsahuje číslovku? 

 
(A) Dohodol sa s nami, že raz určite povie pravdu. 

(B) Už po stý raz sa pýtal na to isté. 

(C) Obe sa dozvedeli pravdu. 

(D) Viacerí sa dohodli na postupe. 

11 V ktorých možnostiach sa obidve slovesá zhodujú v kategórii vidu? 

  
(A) osedlaj, naťahovali 

(B) pokrikujme, sypú 

(C) naberám, prileteli sme 

(D) ľahol si, kvitli by 

12 Pri ktorej skupine slov dochádza k spodobovaniu vo všetkých prípadoch? 

 
(A) kompetencia, svojrázny, batoh 

(B) škovránok, skočiť, včera 

(C) krkavec, maximum, šírka 

(D) včera, kresba, predsa 
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13 V ktorej z uvedených viet sa nachádzajú slovesá v minulom čase? 

   
(1) Ak by sme boli mali knihu, čítali by sme. 

(2) Skúsil by som ti prihrať. 

(3) Ak by sme mali peniaze, kúpili by sme si nové auto. 

(4) Recitovali ste. 

14 V ktorej z možností je niektorá z čísloviek napísaná nesprávne? 

 
(A) trinásť ráz zahrmelo, dobehli prví 

(B) deväť lomené tromi, v dvadsiatych rokoch minulého storočia 

(C) o dvadsiatichštyroch žiakoch, videl dvojmo 

(D) sedmoro kníh, s obomi knihami 

15 Ktoré z uvedených slov sú správne rozdelené na slabiky? 

 
(1) pri-o-ri-ta 

(2) sa-moh-lás-ka 

(3) zlo-zvyk 

(4) vy-le-tieť 

16 V ktorých vetách je chyba v interpunkcii? 

 
(1) Kam som nazrel, všade samá krása. 

(2) Veru, nestalo sa teda, nič zvláštne. 

(3) Tí, ktorí nám ublížili už neprídu. 

(4) Prečítali všetky knihy aj učebnice. 

17 Ktoré z uvedených tvrdení o nasledujúcej vete sú pravdivé? 

 
         Netopiere poletujú v úplnej tme so zázračnou istotou a vyhýbajú sa každej prekážke. 

 

(1) Všetky slovesá sú plnovýznamové. 

(2) Veta obsahuje tri prídavné mená. 

(3) Slovo netopier sa skloňuje podľa vzoru stroj. 

(4) Slovo istotou je príslovka spôsobu. 

18 Ktoré z uvedených slov nemôže byť vetným členom? 

 
(A) citoslovce kvak 

(B) častica až 

(C) zámeno oni 

(D) príslovka včera 
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19 Ktoré z tvrdení o vete Studená voda pretekala po vlhkých skalách do jazierka v doline sú 

pravdivé? 

 
(1) Vo vete je päť určovacích skladov. 

(2) Vo vete sú dva nezhodné prívlastky. 

(3) Vo vete je jeden nepriamy predmet. 

(4) Vo vete sú dve príslovkové určenia miesta. 

20 V ktorej z možností sú vety iba jednočlenné? 

 
(A) Zrazu ma napadol. Zvládneš urobiť svoju prácu? 

(B) V lete zriedkavo sneží. V Španielsku nám bolo dobre.  

(C) Škvŕka mi v bruchu. Urob to! 

(D) Nemyslím si, že to dokážem. Celú noc pršalo. 

21 Vo vete Oskar je veľmi pekné meno je prísudok? 

 
            

(A) slovesný 

(B) menný 

(C) slovesno- menný 

(D) nevyjadrený 

22 V ktorej z uvedených útvarov sa uplatňuje informačný slohový postup? 

       
(A) interview 

(B) žiadosť 

(C) opis 

(D) charakteristika 

 23  Autobiografický román je dielo, v ktorom autor? 

 
(A) Vykresľuje udalosti z vlastného života. 

(B) Zachytáva zážitky z ciest významnej osobnosti. 

(C) Zobrazuje námet z histórie vlastného národa.  

(D) Odborne analyzuje historické fakty. 
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24   V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie viet. Keď tieto vety zoradíme do 

zmysluplného poradia, ktorá veta bude predposledná? 

 
        1.   Mal šťastie, lebo celý incident videli dvaja okoloidúci svedkovia. 

        2.   Na Hviezdoslavovej ulici neznámy muž sotil do staršieho cudzinca. 

        3.   Podarilo sa im ho zadržať až do príchodu policajtov. 

        4.   Juraj a Marek začali útočníka prenasledovať. 

        5.   Znehybnil ho a z vrecka mu vybral peňaženku so sumou 1000 eur. 

(A) veta číslo 1 

(B) veta číslo 2 

(C) veta číslo 4 

(D) veta číslo 5 

25   Ku ktorému žánru je správne priradený literárny druh? 

  
(A) sonet- epika 

(B) balada- dráma 

(C) báj- dráma 

(D) legenda- epika 

26 Ktorý z uvedených znakov je charakteristický pre útvary ľudovej slovesnosti? 

   
(A) majú kolektívneho hrdinu 

(B) sú kolektívnym výtvorom 

(C) majú všetky podobnú formu 

(D) majú známeho autora 

27 Dejstvá, výstupy a obrazy sú: 

   
(A) Zložky dejovej línie dramatického diela. 

(B) Základné zložky literárneho diela. 

(C) Vonkajšie výstavbové zložky drámy. 

(D) Vnútorné výstavbové zložky drámy. 

28 Spojenie komorná hudba je: 

 
(A) združené pomenovanie 

(B) frazeologizmus 

(C) nepriame pomenovanie 

(D) metonymia 
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Otázky 29 – 30 sa vzťahujú na ukážku 1. 

Pozorne si prečítajte jej text. 

 

Ukážka 1 

         

         Asi mám rád jeseň                        Na zem padá lístie 

         Asi viem byť sám                         Sníva o tráve 

         V sebe niečo nesiem                     Mal som ruky čisté 

         Lenže neviem kam                        Mám ich špinavé 

 

         Vieš koľko príšer                          Vieš koľko jesení tlie 

         Vyzerá ako my                              V mojom svedomí 

         Vrátim to lístie                              Vrátim to žlté lístie 

         Naspäť na stromy                          Naspäť na stromy 

29 Aké dva rýmy sú použité v ukážke 1? 

   
(A) striedavý a prerývaný 

(B) postupný a združený 

(C) obkročný a prerývaný 

(D) žiadna z možností 

30 Aký typ lyriky predstavuje ukážka 1? 

 
(A) spoločenskú 

(B) prírodnú 

(C) reflexívnu 

(D) ľúbostnú 

Otázky 31 – 32 sa vzťahujú na ukážku 2. 

Pozorne si prečítajte jej text. 

 

Ukážka 2 

    

Španielsky cestovateľ Francisco de Orellana, ktorý ako prvý preplával celý tok Amazonky, sa 

zúčastnil v roku 1539 na expedícii, ktorej cieľom bolo preskúmať oblasti na severnej strane 

Ánd. Po ťažkom a strastiplnom prechode cez Andy dorazila expedícia k rieke Napo. Nenašli 

tam však ríšu škorice ani vytúžené zlato. Orellana sa s 57 mužmi na lodi zhotovenej zo 

surového dreva vydal hľadať potravu a dostal sa až k Amazonke. Počas osemmesačnej plavby 

po tejto rieke podstúpili ťažké boje o potravu, nečakané prepady ozbrojených Indiánok, 

podrobili si mierumilovné indiánske kmene, až sa nakoniec dostali k ústiu Amazonky. Hoci sa 

Orellanovi nesplnila túžba, zapísal sa do dejín objavovania Ameriky prieskumom jeho 

najväčšieho toku.  
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31 Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplývajú z textu ukážky 2? 

 
(A) Amazonka je najväčším americkým tokom. 

(B) Orellana sa so svojimi mužmi osem mesiacov plavil proti prúdu Amazonky. 

(C) V jazyku domorodých juhoamerických kmeňov sa rieka Amazonka volá Napo. 

(D) Orellanovi muži prepadávali indiánske ženy. 

32 Ku ktorému jazykovému štýlu by ste zaradili text ukážky 2? 

   
(A) hovorový 

(B) publicistický 

(C) rečnícky 

(D) umelecký 

  Otázky 33 – 34 sa vzťahujú na ukážku 3. 

Pozorne si prečítajte jej text. 

 

Ukážka 3 

 

Z prvého poschodia sa ozval buchot. Matejovo srdce sa roztĺklo, žalúdok sa mu stiahol. Skrýva 

sa v tomto dome niečo tajomné? Zišiel na prvé poschodie tak, aby ani jeden schod nezavŕzgal. 

Spoza jedných dverí k nemu doľahol tlmený smiech. Opatrne ich otvoril a rozhliadol sa po 

veľkej miestnosti. Pomaly sa prikrádal k tmavému kozubu. Jeho oči si už privykli na šero a na 

dlážke pred kozubom rozoznal jemný prášok a v ňom stopy. Boli však zvláštne. Vyzerali, ako 

keby jeden z ich pôvodcov mal iba jednu nohu. Spoza ťažkého zamatového závesu sa ozval 

šuchot. Matej k nemu nečujne pristúpil. Siahol do vrecka po prútik. Ten však zostal na stole. 

Prečo si ho nezobral, keď bol pred chvíľou na druhom poschodí? Musel konať. Ak tam niekto 

je, určite počuje, že sa prestal hýbať.............................Teraz alebo nikdy! Prudko ním trhol. Za 

závesom sa zjavila ryšavá hlava. 

33 Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplývajú z textu ukážky 3? 

 
(1) Buchot na prvom poschodí bol taký silný, že ho počul aj Matej na prízemí. 

(2) Vo veľkej miestnosti na prvom poschodí bolo málo svetla. 

(3) Na podlahe pred kozubom uvidel Matej zvláštne stopy. 

(4) Matej za zamatovým závesom objavil ryšavého chlapca s jednou nohou. 

34 Ktorá z nasledujúcich viet sa z hľadiska významu hodí na zakryté miesto v ukážke 3? 

 
(A) Poškrabal sa za uchom. 

(B) Pripravil si prútik. 

(C) Radšej sa pohol. 

(D) Chytil okraj závesu. 
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35 Aký slohový útvar predstavuje ukážka 3 ? 

  
(A) Citovo zafarbený opis. 

(B) Rozprávanie príbehu. 

(C) Opis prostredia. 

(D) Vnútornú charakteristiku. 
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Pravopisné cvičenie 

 

Doplňte v texte chýbajúce písmená. V niektorých slovách treba doplniť na čiaru aj dve 

písmená. 

 

 
Svoj_m objavom o mori sa bl_sli vedci z _emeckého inštitútu ako prv_. Práve on_ 

objavili v oceáne pri _užnej _merike obrovské v_ry. Pre podnebie tohto regi_nu je 

obv_klá c_rkulácia, ktorá zabe_pečuje transport teplej vody vo vy_ích zemepisných 

šírkach na sever a sp_tný tok studenej vody na juh. Takýto objav sa deje i pod 

hladino_ mora práve pri obr_soch _uhoamerického kontinentu. Nemeck_ odborníci 

zistili, že pri Brazílii sa prúdenie ro_padá na krútňavy, ktoré majú pravidelný priebe_. 

 
 
 

 


