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

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka  

a literatúry na osemročné štúdium 2021/2022 

 

Pravopisné cvičenie 

Doplň v texte chýbajúce písmená!  

 

Každ_ má rád zimné obdobie. V našej dedine mávame v január_ karneval. Nie je vôbec 

obyčajn_. Býva na klz_sku. Mask_ si obliekame na zimné oblečenie a na nohy si obúvame 

korču_e. Ľudia, ktor_ nemajú masku, sa chodia len pozerať. M_nul_ rok sme boli _ bratom 

prezlečen_ za kucháro_. Mali sme zástery s biel_m_ čiapkam_. V súťaži o najlepšiu masku 

zv_ťazil môj kamarát. Keď dostal cenu, začal z oblohy padať s_pký sne_. Pokr_l všetko 

bielou per_nou. 
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Správne synonymum k slovu zhurta je v možnosti: 

(A) pokojne 

(B) prudko 

(C) mierne 

(D) zhora 
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Pri ktorom slove nie je porušený rytmický zákon? 

(A) kohútí 

(B) čierny 

(C) hlásia  

(D) tŕnie 
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Ktorá veta má stúpavú melódiu? 

(A) O ktorej sa zajtra stretneme? 

(B) Keby som sa mohla s ňou zahrať. 

(C) Odlož si všetky pomôcky do lavice! 

(D) Požičal jej svoje nové pero? 

04 

 

V ktorej možnosti nie je pravopisná chyba?    

(A) kežmarský hrad, Stará lesná, západné Slovensko, Dubová ulica 

(B) Kežmarský hrad, Stará lesná, Západné Slovensko, dubová ulica 

(C) Kežmarský hrad, Stará Lesná, západné Slovensko, Dubová ulica 

(D) kežmarský hrad, Stará Lesná, Západné Slovensko, dubová ulica 
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V ktorých vetách sú použité zdrobneniny? 

(1) Na školskom dvore sa hrali malé deti. 

(2) Nakresli obrázok na kameň z potoka. 

(3) Na lúke rástli kvietky a voňali do diaľky. 

(4) Na jar k nám prilietajú lastovičky z teplých krajín. 
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Obrazné slovné vyjadrenie Stál si za slovom znamená, že dotyčný 

(A) dodržal daný sľub. 

(B) obhajoval sa. 

(C) schovával sa za slovíčka. 

(D) bol veľmi tvrdohlavý. 
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V ktorých vetách sa nachádza slovo so slabikotvornou spoluhláskou? 

(1) Na školský výlet šlo veľa detí! 

(2) U babky vŕzgali schody na povalu. 

(3) Vypravili sme sa na dlhú cestu k moru. 

(4) Mohli by ste ukazovať prstom? 
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Ktoré z uvedených slov sa skladajú zo šiestich hlások? 

(1) chutný 

(2) chlapec 

(3) spievať 

(4) jedzte 
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V ktorých slovách nedochádza k spodobovaniu? 

(1) sviežosť 

(2) blúzka 

(3) povlak 

(4) podkova 
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V ktorej z možností sa uvedené slová zhodujú v rode, čísle a v páde? 

(A) svetlo sviečky  

(B) maľoval obraz 

(C) maľovaný portrét 

(D) veľa nakúpil 
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Vypíš z uvedenej vety podstatné meno v akuzatíve v množnom čísle. 

Videla som chlapca viazať kytice z poľných kvetov. 

          ____________________________ 
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Ktorá možnosť neobsahuje iba podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru 

CHLAP? 

(A) dodávateľ, poručík, šašo 

(B) chlapec, Mišo, rodič 

(C) prekladateľ, brankár, lovec 

(D) spevák, obhajca, poručík 
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Daj do priamej reči vetu: Zuzka sa pýta kamarátky, aký kostým si oblečie na 

karneval. 

 _______________________________________________________________  
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V ktorých vetách sa nachádza zámeno? 

(1) Pošlem ju do hory na jahody. 

(2) Zamyslene som pozeral na dieťa. 

(3) Mám veľa dobrých priateľov. 

(4) Na tvári sa jej zračilo prekvapenie. 
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Malý chlapec mi ráno doniesol čokoládu a ružu s červenou mašľou. 

Podčiarknuté slová patria k slovným druhom v nasledujúcom poradí: 

(A) spojka, príslovka, spojka, predložka 

(B) predložka, podstatné meno, spojka, spojka 

(C) zámeno, príslovka, spojka, predložka 

(D) zámeno, podstatné meno, spojka, predložka 
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Pre moje mladšie sestry som vzorom vo všetkom. 

a) Z vety vypíš prídavné meno.  _________________________________  

b) Podľa akého vzoru ho skloňujeme? ____________________________  

c) Napíš gramatické kategórie (rod, číslo, pád) toho prídavného mena.  __  

d) Napíš k tomu prídavnému menu slovo s opačným významom. 

 ________________________________________________________  
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Ukážka 1 

Cornelia Funkeová: Za čarovnými okienkami (úryvok) 

 

 Vonku sa už stmievalo a neprestávalo snežiť. Júlia sedela na podobločnici a 

hľadela von. Nebo bolo tmavosivé, stromy a domy vyzerali ako vystrihnuté z 

čierneho papiera. Len z okien sa rozlievalo žlté svetlo lámp a modrastá žiara 

televízorov. Občas pod nimi prešla nejaká sivá postava schúlená od zimy. No jej 

mama neprichádzala.  

Sedela tu už aspoň hodinu s nosom pritlačeným na skle a čakala. Zrazu sa vonku 

zase niekto objavil. Júlia sa pozrela lepšie. Nie, táto žena bola so psom. Zase nič. 

Dve deti odskackali a zmizli za bránou do záhrady.     

Všetko znova stíchlo a spustlo. Snehové vločky ďalej pomaly padali z neba a 

pokrývali čierne konáre a strechy, tmavé kríky, sivé ulice a zaparkované autá, ktoré 

pod snehovou prikrývkou vyzerali ako zhrbené zvieratá.  

Júlia zazívala a opäť pritlačila nos na studené sklo. Je to vždy o tom istom, 

pomyslela si. Keď mamy povedia, že idú len na nákup, trvá im celú večnosť, kým sa 

vrátia domov. A väčšinou prídu v zlej nálade.  

Dvere jej izby sa otvorili a niekto zažal svetlo. Júlia sa s prižmúrenými očami 

rozhliadla po izbe. „Vypni to svetlo, Olli,“ zavrčala na svojho mladšieho brata. 

„Prečo tu sedíš potme?“ „Lebo inak by som nevidela von. Takže vypni svetlo!“ 

„Tomu nerozumiem,“ povedal Olli. Vypol svetlo a zavrel dvere. Júlia počula, ako sa 

k nej v tme prikráda. „Nebojíš sa tmy?“ opýtal sa a vyštveral sa k nej na 

podobločnicu. 

 

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného textu ukážky 1? 

(A) Vonku sa už stmievalo a snežilo. 

(B) Dve deti so psom zmizli za bránou do záhrady. 

(C) Júlia čakala svoju mamu z nákupu. 

(D) Júlia mala mladšieho brata Olliho. 
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Z textu ukážky 1 vyplýva, že ak mamy povedia, že idú len na nákup, tak...? 

(1) sa vrátia veľmi skoro 

(2) prídu v zlej nálade 

(3) je to stále rovnaké 

(4) trvá im to večnosť 

 Otázky č. 19, 20 a 21 sa vzťahujú na nasledujúci príbeh. Pozorne si ho prečítaj. 

 

Za lesom na zelenej lúke stál domček, v ktorom bývali Janko a Marienka. Raz 

sa deti vybrali do lesa na jahody. Jahody veľké, červené ich zaviedli až 

k medovníkovej chalúpke. Ježibaba si na deti brúsila zuby, ale múdry Janko 

s Marienkou jej prešli cez rozum. 

 

Ľudová rozprávka – upravené 
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Kto je vedľajšou postavou v uvedenej ukážke? 

(A) Janko 

(B) ježibaba 

(C) Marienka 

(D) mamka 
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Ktoré tvrdenie o príbehu z ukážky nie je pravdivé? 

(A) Medovníková chalúpka stála na zelenej lúke za lesom. 

(B) Janko s Marienkou sa vybrali do lesa nazbierať jahody. 

(C) Ježibaba chcela deti zjesť. 

(D) Deti našli v lese veľké a červené jahody. 
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Čo je charakteristické pre ľudovú rozprávku? 

(A) Viaže sa k určitému miestu, historickej udalosti alebo osobe. 

(B) Vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti, autor je neznámy. 

(C) Krátky poučný príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá s ľudskými 

vlastnosťami. 

(D) Vymyslený príbeh, v ktorom sa prelínajú skutočné a fantazijné javy, autor 

je známy. 
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Nasledujúce slová usporiadaj podľa abecedy. Nepíš celé slová, ale iba príslušné čísla. 

     1. zima, 2. Zita, 3. zinok, 4. zimník, 5. zips, 6. zívať, 7. zisk, 8. zistiť 

 

   _________________________________________________________ 
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Utvor od podstatných mien v zátvorke vzťahové prídavné mená. Pozor na pravopis! 

(a) (drevo) auto  __________________________________________  

(b) (seno) nádcha  ________________________________________  

(c) (sklo) váza  ___________________________________________  
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Pomenuj umelecké jazykové prostriedky. 

(a) žiarivý mesiac  ________________________________________  

(b) hviezdy šepkajú  _______________________________________  

(c) múdry ani sova  _______________________________________  
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Pozorne si prečítaj nasledujúcu ukážku a odpovedz na otázky: 

Štefan Moravčík 

Drevená princezná 

 

Princeznej kráľ inak nepovie 

len: - Ty moje drevo dubové! 

Dcérenka moja milená 

si ty sťa kus polena! 

Neobratná, nešikovná, 

nieto v tebe iskry, ohňa, 

ktorý blázon by ťa bral? 

Krútil hlavou starý kráľ. 

 

Príde hlúpy, 

čo ma kúpi, 

poteší sa neveste, 

riekla princka hrdo 

a zaspala tvrdo. 

 

Zlý drak zastal pri meste 

a pohľad má krutý, 

hneď si pýta princeznú, 

že má tisíc chutí. 

 

(a) Vypíš z druhej strofy dvojicu slov, ktoré sa rýmujú: 

 ____________________________________________________  

(b) Vypíš z básne prirovnanie: 

 ____________________________________________________  

(c) Vypíš z básne zdrobneninu: 

 ____________________________________________________   

 


