
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pre osemročný vzdelávací program 

 

V nasledujúcich vetách doplň vynechané hlásky. 

1. Deti si prezreli cel... vlak. 

2. Išli sme tam s moj...m otcom. 

3. Dobrodru...stvo sa skončilo. 

4. Dostal tričko ..... zebrou. 

5. Zajtra ide k lekárov... . 

6. Zavolali hasičo... . 

7. Uzimen...m školákom pripravia horúci čaj. 

8. Škola sa začína v ...eptembri. 

9. Vedec študoval neznáme organizm... . 

10. Dom nám opravovali traja stavbár... . 

 

 

1. Vypíš z viet slovesá a urč ich gramatické kategórie /osobu, číslo, čas/. 

Na kríčku rástla krásna ruža.             ................................................................................................................... 

Od hanby budeš horieť ako fakľa.     ...................................................................................................................       

 

2. Usporiadaj slová podľa abecedy. 

pyštek, príhoda, plot, podložka, pytliak     

................................................................................................................................................................................. 

 

3. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

Krátky, obsažný záznam obsahu z nejakého textu je:    

           a/ koncept                      b/ konspekt.   

 

4. Doplň. 

Kreslený seriál komických alebo dobrodružných príbehov v časopisoch je ...................................................... . 

 

5. Vymeň prvé písmeno v nasledujúcom slove tak, aby vznikli 2 nové slová. 

mak   -     ......................................        a     .............................................. 

 

6. Vyber zo slov cvičený, cvičný a cvičebný vhodné slovo a správne ho doplň do vety. 

Na hodiny telesnej výchovy musíme nosiť ......................................... úbor. 

Asta je .................................... pes. 

Požiarnici vyhlásili ......................................... poplach. 

 



7. Doplň chýbajúce interpunkčné znamienka do priamej reči. 

Peter sa spýtal spolužiaka     Máš napísanú domácu úlohu? 

 

8. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

Verejné odporúčanie na kúpu niečoho je: 

a/ inzerát,                              b/ reklama,                            c/ leták,                               d/ plagát.  

 

9. Doplň. 

Vymyslený príbeh, v ktorom víťazí dobro nad zlom, sa nazýva .............................................................. .  

 

10. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

Oznámenie vyjadruje informáciu o tom: 

a/ aká udalosť sa uskutoční.                                               b/ aká udalosť sa uskutočnila. 

 

11. Napíš k uvedeným slovám antonymá. 

a/ vysoký - ...........................               b/ všetko - .............................           c/ statočný - ................................     

 

12. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ktorá veta je želacia? 

a/ Prichádzajú hostia!                                              b/ Umyť ruky! 

c/ Veľa šťastia!                                                        d/ To je ale krása! 

 

12. Vypíš z vety radovú číslovku. 

Posledný deň v škole plakali dve žiačky a piati žiaci.      ...............................................             

 

13. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Čo patrí medzi prozodické vlastnosti reči? 

a/ prestávka, tempo, dôraz, melódia,                            

b/ prestávka, rým, melódia, sila hlasu, 

c/ prízvuk, tempo, refrén, melódia. 

 

14. Z nasledujúcej vety vypíš slová, ktoré patria k neohybným slovným druhom.  

Veru, aj malý David bol hrdina, keď prakom nemilosrdne porazil veľkého Goliáša.  

........................................................................................................................................................... 

 

15. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Slová môj, náš, ich sú:   

a/ privlastňovacie prídavné mená,                           b/ osobné zámená, 

c/ akostné prídavné mená,                                       d/ privlastňovacie zámená. 

 

16. Ako sa nazýva miesto, ktoré je určené na zhromažďovanie a požičiavanie kníh?   .................................. 



17. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Prozaické dielo sa člení na: 

a/ strofy,                          b/ repliky,                        c/ odseky                         d/ verše.  

 

18. Zakrúžkuj 2 správne tvrdenia. 

a/ Pieseň je báseň určená na hranie.                                      b/ Trávnice patria medzi pracovné piesne. 

c/ Porekadlo je ustálený výrok obsahujúci poučenie.           d/ H.CH. Andersen je tvorca autorských rozprávok.   

 

19. Napíš, ako sa nazývajú dané podstatné mená. 

Ružomberok, Peter, Váh, Sitno                                       .........................................................................................  

 

20. Zakrúžkuj pravopisne správne napísanú vetu. 

a/ Malý chlapci mali malí domček.                      b/ Malý chlapci maly malý domček. 

c/ Malí chlapci mali malí domček.                       d/ Malí chlapci mali malý domček.  

 

21. Urč gramatické kategórie /rod, číslo, pád/ a vzor podčiarknutého slova. 

Bol omámený touto nezvyčajnou vecou.     .......................................................................................................... 

 

22. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ktoré slová majú rovnaký skloňovací vzor?  

a/ na Sitne, o hrade, bez pece,                                             b/ nohy, rohy, stuhy, 

c/ bez polí, bez morí, bez líc,                                               d/ bez strýka, bez stola, bez klavíra. 

 

23. Vysvetli výrok. 

Je iba kosť a koža.       ...................................................................................................................  

 

24. Použi túto vetu: My /hrať/ futbal. Napíš postupne vety o tom, čo sa: 

a/ stalo v minulosti - ....................................................................................................... 

b/ deje v prítomnosti - ..................................................................................................... 

c/ stane v budúcnosti - .................................................................................................... 

 

25. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Ktorá z možností predstavuje personifikáciu? 

a/ Veverička skackala po stromoch.                             b/ Dievča skackalo po ceste. 

c/ Slnečný lúč skackal po tvárach detí.  

 

26. Urč gramatické kategórie /rod, číslo, pád/ a vzor podčiarknutého slova. 

Zobral si so sebou aj najmilších priateľov.     .................................................................................................. 

 

27. Napíš, koľko pravopisných chýb je v danej vete. 

Poriadne sme ich uvydeli aš v Pondelok pred polnocov.                               ...................................    


