
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice 

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 z predmetu slovenský jazyk a literatúra 

                  Kód žiaka : ..... ..... ..... .....                                    1. kolo         1. termín 

1. Doplňte správne písmená na voľné miesta. 

Vrtošivé leto zm__zlo   __   posledn__mi výstrelkami teplých dní. Ešte včera bolo počuť      
__  kúpaliska v__skot  šarvanco__  a dnes je už osirené, zahalené slabučkým príkrovom 
hml__.  Z letnej s__tomodrej oblohy nezostalo nič, len olovená klenba mrakov. Mraky 
zakryl__  aj žeravý kotúč  __lnka, čo sa ešte ráno vystŕkal na__ východným obzorom. Od hôr 
fúka sychrav__  vetr__k. Prekvapené lastov__čky sa zlietajú na dr__ty,  šv__toria o tom, či 
sa už v__dať na zamýš__anú cestu. Sem-tam sa ešte v__strčilo slnko, ale jeho lúče otup__li 
posledné chladné dni.

2. Aký rým sa nachádza v ukážke?  

    Nad tulákmi držia stráž,  
    niet tam víťazov  
   Tak leť aj keď nevyhráš  
   nad zemskou príťažou
A. striedavý 

B. združený  

C. obkročný  

3. Ako sa volá básnická lyrická forma, ktorá vyjadruje pocity a nálady autora, má 14 veršov a má   

    nasledovné usporiadanie 4+4+3+3 (4+4+6)?

A. pieseň 

B. sonet 

C. epigram 

4. Slovné spojenie „Slnko sa pozerá na zem.“ je:

A. personifikácia 

B. epiteton 

C. prirovnanie 

5. Aký druh textu je použitý v ukážke?  

    Na zemi leží Ondráš Machuľa, husár lenovský. Nie že by bol zabitý, alebo ranený — vyvaľuje sa po     

    pašienku, lebo nemá roboty. Telo jeho mŕtva hmota, stopu života neprezradzujú len nohy, postavené      

    v krosná — svojím občasným lúpaním sa.

A. básnický 

B. prozaický 

C. dramatický 

6. Poviedka, novela, román, rozprávka sú žánre:  

A. lyriky 

B. epiky 

C. drámy

7. Doplňte správne slovo definície na prázdne miesto:  __________  je skupina veršov oddelená medzerou. 

A. odsek 

B. strofa 



C. nadpis

 

8. Epické dielo, kde vystupujú zvieratá a rastliny, v závere je mravné ponaučenie, sa nazýva:

A. báj 

B. balada 

C. bájka 

9. Zberateľom/zberateľmi slovenských rozprávok bol/boli:

A. Hans Christian Andersen 

B. bratia Grimmovci 

C. Pavol Dobšinský 

10. K slovu „agresívny“ sú všetky slová synonymá v možnosti: 

A. bojovnosť, invázny, útočnosť, vojnový, výbojný 

B. bojovný, invázny, útočný, vojnový, výbojný 

C. bojovný, mierumilovný, útočný, vojnový, výbojný

11. Podstatnému menu „priateľovi“ patria gramatické kategórie a vzor v možnosti: 

A. podstatné meno- životné, mužský rod, množné číslo, genitív, hrdina 

B. podstatné meno- životné, mužský rod, jednotné číslo, datív, hrdina 

C. podstatné meno- neživotné, mužský rod, jednotné číslo, lokál, chlap 

12. Vetné členy sú správne zoradené v možnosti:   

      Usilovní študenti sa pripravujú na prijímacie skúšky. 

A. zhodný prívlastok, podmet, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, predmet.  

B. nezhodný prívlastok, predmet, slovesno-menný prísudok, zhodný prívlastok, podmet 

C. zhodný prívlastok, podmet, slovesno-menný prísudok, nezhodný prívlastok, predmet 

13.  Bolo zamračené, ale nepršalo. Označte možnosť, kde je správne určené súvetie. 

A. priraďovacie súvetie zlučovacie 

B. priraďovacie súvetie vylučovacie 

C. priraďovacie súvetie odporovacie 

14. Určte, ktoré je podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou: 

A. Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. 

B. Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel. 

C. Prežili takú noc, ktorá nemá konca. 

15. Ktorý slohový postup je použitý v ukážke?  

      Je to kamenný palác, ktorý leží na hradnom vrchu. Obklopujú ho mohutné múry a vonkajšie     
      opevnenie. Má dve brány. Pred palácom sa rozprestiera široké nádvorie. 
A.  informačný slohový postup 

B. opisný slohový postup 

C. výkladový slohový postup 

16. V texte je použitý:  

      Oproti minulosti je diagnóza celiakie jednoduchšia. Môžeme ju zistiť serologicky, teda vyšetrením     

      krvi. Na základe toho až na 95 percent dokážeme povedať, či má niekto celiakiu alebo nie. 

A. umelecký štýl 

B. náučný štýl 

C. hovorový

                                                                                                                počet bodov:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           hodnotiteľ: ...........................                          


