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

 

1. Diktát                                                                                                              KÓD 

Doplňte chýbajúce hlásky. 

Daniel s batohom na chr_te vchádza do lesa. Agátov_ les sa začína niekoľk_mi čistinkami 

a spleťou chodníkov vo vysokej tráve. Chodníky končia v prítm_ húštin, kde nev_sychá tráva                 

do  pravého poludnia a kde sa dobre žije srnám, diviakom a zajacom. Daniel kráča pod zakv_tnutými 

agátm_ popri vysokom krov_ divokých ruží. Hm_z usilovne vyprázdňuje kvety, bzučí v kalíškoch 

a kal_choch, rozkošnícky pradie. Z orchestra vtákov je najlepší drozd. P_ska v nezv_čajnej forme, cez 

deň zaháňa do temnôt aj slávika, ktorý rozbalí svoje husličky až podvečer. 

 
2. Práca s textom: 

1. Určte jazykový štýl v texte diktátu. 

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

3. Vysvetlite význam slovného spojenia napísaného iným typom písma. 

4. Napíšte prvé slovo súvetia, v ktorom sa nachádza to isté slovo v dvoch tvaroch. 

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

6. Vytvorte synonymický rad  z dvoch slov ku slovu húština. 

 

3. Všeobecné úlohy z jazyka a literatúry: 

 

1. Určte vo vyznačených slovách slovný druh: 

a)  Na nákup som minula tisícku. 

b)  Na nákup som minula tisíc korún. 

2.  Doplň predložky s/so, z/zo: 

             ... sebou, ... kuchyne, ... očí, ... stromu 

3. Nasledujúce slová rozdeľte na slabiky: 

a) rozvoniavala 

b) samohláska 

4. Napíšte, ako vyslovujeme spoluhlásku v v slovách: 

a) vták   b)   chlapov   c)   vlak 

5. Vyberte správnu odpoveď: 

             román je: a) veľká epická forma    b) krátky epický útvar   c) základný literárny druh 

             verš je:      a) strofa   b) skupina riadkov   c) jeden riadok básne  

6. Ktorý z literárnych pojmov nesúvisí s drámou?                                                                                              

a) dialogická forma   b) filmový scenár     c) autorská reč 

 

7.  „Byť silný je vždy viac ako byť dobrý – dobrý sa neuchráni, v prírode vždy vyhráva ten 

silnejší.“  

Ku ktorému literárnemu žánru môžeme priradiť predchádzajúci citát:                                     

a)  rozprávka  b)  bájka   c)  balada    

 

 


