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Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na školský rok 2015/2016/B 

 

1. Diktát                                                                                                             KÓD 

Doplňte chýbajúce hlásky. 

Pred dávnymi rokmi žil cisár. Mal nesmierne rád nové šaty. Raz k nemu prišli dvaja šibal_ a v_dávali 

sa za tkáčo_. Vraj vedia utkať neob_čajnú látku a šaty z nej  budú  nev_diteľné každému, kto je 

nev_slovne hlúp_. Rozl_šia múdrych od hlúpych.  

Zatúžil cisár po tajomnej látke. Bez prem_šľania vyplatil šibalom hŕby peňazí. Ro_pl_val sa nad 

svoj_m rozhodnutím. Ale napokon bol on ten najväčší hlupák a v_šiel na smiech.  

 

2. Práca s textom: 

1. Určte jazykový štýl a slohový postup využitý v texte diktátu. 

2. Napíšte, akým slovným druhom je vo vete podčiarknuté slovo. 

3. Napíšte, akým vetným členom je vo vete tučne vytlačené slovo. 

4. Z prvých dvoch viet vytvorte ľubovoľné jednoduché súvetie. 

5. Z textu vypíšte jednu dvojicu antoným. 

6. Pomocou  dvoch prídavných mien charakterizujte cisára z rozprávky. 

 

3. Všeobecné úlohy z jazyka a literatúry: 

 

1. Napíšte frazeologizmus, pomocou ktorého by ste charakterizoval šikovného a zručného 

človeka, 

2. Vytvorte synonymický rad  z dvoch slov k slovu chlapec. 

3. V ktorej vete nie je pravopisná chyba: 

a) Mojmír prvý vládol na Veľkej Morave. 

b) Mojmír I. vládol na veľkej Morave. 

c) Mojmír Prvý vládol na Veľkej Morave. 

4. Vyberte jednu z možností, v ktorej nie gramatická chyba: 

a) Kde ideš? 

b) Mal päť trojok. 

c) Napadla ma skvelá myšlienka. 

5. Ktorá z uvedených viet neobsahuje podmet? 

a) Napadlo veľa snehu. 

b) Zasa prší. 

c) Čmárať po lavici je zakázané. 

6. Ktoré tvrdenie nepatrí k rozprávke ako literárnemu útvaru: 

a) Využíva magické čísla a vystupujú v nej fantastické bytosti. 

b) Využívajú sa v nej magické čísla a ustálené rozprávacie postupy. 

c) Vystupujú v nej len fantastické bytosti a magické čísla 3 a 7. 

7. Vyberte možnosť, v ktorej sú všetky slová vytvorené odvodzovaním: 

a) bezmocný, beztrestnosť, bezobsažný, bledomodrý, balóniky, bezbariérový 

b) bežecký, bankári, bahenná, blatisko, blížiaci, banalita, bavorský 

c) bezstarostný, každodenný, bezdomovec, bábkarsky, bársaký, babičkin 

 


