
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 
 
 

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 z predmetu slovenský jazyk a literatúra 
  
     Kód žiaka : ..... ..... ..... .....                                    1. kolo         1. termín 

 

1. Doplňte správne písmená na voľné miesta.  

V_soké _atry sú pekné aj v októbr_, preto sme sa rozhodli ich navštíviť aj            
v tomto obdob_. Tiahnu sa na severe _lovenska, dv_hajú sa do veľkej v_šky 
skalnat_m_ vrchm_. Najv_šší je _erlachovský _tít. Cestoval_   _me vlakom.          
V _ošickom r_chliku sedel_ dvaja mládenci a zhrbená starenka. Za oknom sme 
pozoroval_  pr_bližuj_ce sa  _atry. Onedlho sme kráčal_  ú_kym chodníkom. 
O_razu sa zabl_skalo. Na západnom hor_zonte naberá obloha tmav_  o_tieň, 
ktor_ sa postupne roz_iruje. Sú to zlove_tné búrkové mračná. Vietor sa men_            
na v_chricu. Musíme sa ukr_ť, lebo nebo chrl_ prúd_ vod_.  
 

2. Synonymami k slovu – čarovný – sú: 
A. precitlivený, háklivý 
B. kúzelný, pôvabný 
C. skromný, chatrný 
3. Ktoré slovo je správne rozdelené na slabiky? 
A. gym-ná-zi-um 
B. zab-a-liť 
C. prík-lad 
4. V ktorej z možností je použitý frazeologizmus? 
A. Okolo cesty bol postavený plot.  
B. So suchým aj mokré zhorí.  
C. Vedľa domu je záhradka. 
5. V ktorej z možností sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru dub? 
A. muž, meč, mlynár 
B. letcovi, princovi, lekárovi 
C. na obraze, v potoku, z pohľadu 
6. Slovesu v uvedenej vete zodpovedajú tieto gramatické kategórie: 
      Prečítaj si túto knihu. 
A. 2. osoba, jednotné číslo, oznamovací spôsob, budúci čas 
B. 2. osoba, jednotné číslo, rozkazovací spôsob, budúci čas 
C. 2. osoba, jednotné číslo, rozkazovací spôsob, prítomný čas 
7. Ktorá veta je dvojčlenná rozvitá? 
A. Veľkú sochu umiestnili v centre mesta. 
B. Blýska sa. 
C. Dobré ráno.  
8. Ako sa nazýva sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom? 
A. priraďovací 
B. určovací 
C. prisudzovací 
 



9. Podčiarknite vo vete predmet. 
     
    Kríky bielych kvetov zakrývali výhľad. 
 

10. Ktorá z viet je priraďovacie súvetie? 
A. Najprv dávaj, potom ber. 
B. Dúfam, že sa budeš dobre cítiť.  
C. Hovoril mi o tom, čo všetko zažil. 
11. Označte útvary administratívneho štýlu. 
A. správa, komentár 
B. zápisnica, žiadosť 
C. návod, opis 
12. Určite jazykový štýl vo vete. 
       Zlatisté lúče slniečka sa predierali cez zamračenú oblohu. 
A. hovorový 
B. odborný 
C. umelecký 
 

Pozorne si prečítajte ukážku. Otázky 13 a 14 sa vzťahujú na túto ukážku: 
 

Vylúpni sa z bôľnej hrude, 
opusť smútku stín, 
zlatá vlna vzduchu hudie,  
v ňu rybôčkou vplyň. 
 

13. Aký rým je vo veršoch použitý ( napíš slovne)?   
 

      ––––––––––––––––––––––––– 
 

14. Určite umelecký jazykový prostriedok. 
       Vylúpni sa z bôľnej hrude 
A. metafora 
B. epiteton 
C. prirovnanie 
15. Označte dielo, ktoré napísal Andrej Sládkovič: 
A. Turčín Poničan 
B. Branko 
C. Detvan 
16. Prvým slovanským písmom bola:  
A. cyrilika 
B. hlaholika 
C. staroslovienčina                                                        
 
 
 
                                                                                                                 počet bodov:      
                                                                                          
                                                                        
                                                                                                                 hodnotiteľ: ...........................                          


