
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne 
gymnázium 

 
 
1.  Doplň v texte chýbajúce písmená. Pozor, v niektorých slovách treba doplniť na čiaru dve 
písmená.      
 
 
Prv__m d__vom sveta sú __g__ptské p__ramíd__ a ako jediné zo siedm__ch d__vo__ ešte stoja. 

Nachádzajú sa na skalnatej planine odde__ujúcej údolie riek__  __íl od púšte, na vyv__šenine __áhiry  na 

juhozápadnom okraj__ mesta. Najv__čšou z nich je Cheopsova, postavená z kamenn__ch kvádro__, 

z ktor__ch opadalo obloženie už v čase, keď v __urópe nestál jedin__ kame____ý dom. Starovek__  

__g__pťania obkladali ich sten__ lešten__m__ doskam__ z vápenca a vrcholk__ zlatom. Vnútr__ 

p__ramíd boli pochovávan__ faraón__ so svoj__mi najvä____ími pokladm__. Dnes sa konajú časté 

v__lety k t__mto starovek__m monumentom a viacer__ prepravcovia ponúkajú plavb__ po __íle, pričom 

niektoré trvajú aj p__ť dní. Vä___ inu faraónov pochoval__ v Údol__ kráľov, v hrobkách v__tesan__ch 

do skal__. Našla sa prep__chová maska z r__dzeho zlata, ktorá patrila kráľov__ Tutanchamónovi.   

 

Ukážka č. 1 

Ivan Krasko: Otcova roľa (úryvok) 
 
Pokojný večer na vŕšky padal, 
na sivé polia. 
V poslednom lúči starootcovská  
horela roľa. 
Z cudziny tulák kročil som na ňu 
bázlivou nohou. 
Slnko jak koráb v krvavých vodách 
plá pod oblohou. 
 
K ukážke č. 1 sa vzťahujú úlohy č. 2 – č. 5 
 
2. Zaraď ukážku č. 1 k literárnemu druhu.  
 
................................................................................................................................................................... 
 
3.  Zakrúžkuj slovo, ktoré je synonymom k slovu bázlivý. 
 
a)  ustrašený                       c) smutný 
b)  nahnevaný                    d) trasľavý 
 
4.  Napíš schému rýmu ukážky č. 1 a pomenuj ho. 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 



5.  Pomenuj uvedené básnické prostriedky z ukážky č. 1 
 
pokojný večer  - ..................................................................................................................................... 
 
v poslednom lúči starootcovská horela roľa - ....................................................................................... 
 
 
 
Ukážka č. 2 
 

Holuby 
 

 Holuby sú známe tým, že aj z veľkej vzdialenosti vedia nájsť cestu domov. Jeden holub, ktorý bol 
vycvičený na vojenské účely, preletel dokonca viac než 3 700 km, aby sa dostal domov. To bol dôvod, 
prečo vedci považovali za niečo veľmi pozoruhodné, keď v roku 1988 vypustili vo Francúzsku 3 000 
domácich holubov a takmer žiadnemu sa nepodarilo nájsť cestu domov. V čom bola chyba? Vedci zistili, 
že jedna z vecí, ktoré pomáhajú holubom správne sa navigovať,  je magnetické pole našej Zeme. V tomto 
prípade došlo dva dni pred vypustením holubov na povrchu Slnka k obrovskej erupcii žiarenia. Žiarenie 
síce dočasne, ale vážne narušilo magnetické pole Zeme. Holuby to zmiatlo až do tej miery, že neboli 
schopné nájsť cestu domov.  (z knihy: Život je zaujímavý. 15 povzbudzujúcich kapitol zo života) 
 
K ukážke č. 2 sa vzťahujú úlohy č. 6 – č. 10 
 
6.  Ktorá z možností nevyplýva z textu? 
 
a)  Magnetické pole Zeme pomáha holubom vrátiť sa späť domov. 
b)  Erupcia na povrchu Slnka spôsobila, že sa holuby nevrátili naspäť domov. 
c)  Vo Francúzsku sa z vypustených domácich holubov nepodarilo nájsť cestu žiadnemu. 
d)  Dva dni pred vypustením holubov došlo na povrchu Slnka k erupcii žiarenia. 
 
7.  Ktorá z možností vyplýva z textu? 
 
a)  3700 domácich holubov vypustili vo Francúzsku a takmer žiadnemu sa nepodarilo nájsť cestu domov. 
b)  Jeden z domácich holubov prešiel vojenským výcvikom. 
c)  Každý domáci holub dokáže preletieť vzdialenosť viac než 3700 km. 
d)  Žiarenie zo Slnka natrvalo vážne narušilo magnetické pole Zeme. 
 
8.  Slovo holub sa v singulári skloňuje podľa vzoru: 
 
a)  dub                             c) hrdina 
b) stroj                             d) chlap 
 
9.  Aký žáner (útvar) predstavuje text ukážky č. 2. 
  
a) výklad                                                       c) odborný opis 
b) rozprávanie s s prvkami opisu                  d) úvaha 
 
10.  Frazeologizmus: Nikomu nepadajú pečené holuby do úst, znamená: 
 
a)  nikto sa nemá bez práce dobre 
b)  nič sa nedeje tak rýchlo, ako by sme chceli 
c)  každý sa môže zmýliť 
d)  každý musí na sebe pracovať 
 



Ukážka č. 3 
 
Ak ho niekto videl, ako vedie obchod, ako vysvetľuje zákony o vývoze a dovoze obilia, študuje ich 
zmysel, postihuje ich chyby, bol by usúdil, že je schopný stať sa štátnym ministrom. Bol trpezlivý, činný, 
vytrvalý, rýchly v podnikaní, mal orlí zrak, všetkému predišiel, všetko predvídal, všetko vedel, všetko 
tajil, bol diplomat v rozhodovaní, vojak v konaní. 
 
K ukážke č. 3 sa vzťahujú úlohy č. 11 – č. 13 
 
11. Aký slohový postup je využitý v ukážke č. 3? 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
12.  Ktorý z výrazov, uvedených v ukážke č. 3, má prenesený význam?  
 
a)  rýchly v podnikaní                     c)  všetko predvídal 
b)  mal orlí zrak                              d)  všetko tajil 
 
13.  Podčiarknuté slovné spojenie v ukážke č. 3 je: 
 
a) viacnásobný prívlastok                                c) nezhodný prívlastok 
b) postupne rozvíjací prívlastok                      d) priamy prívlastok 
 
 
Ukážka č. 4 
 
HEATHROW – Archeológovia tvrdia, že našli najväčšie historické nálezisko vo Veľkej Británii, a to na 
letisku Heathrow. Tím 80 archeológov, ktorí pracovali na letisku, našiel 80 000 historických predmetov, 
niektoré sa datujú až do roku 6000 pred naším letopočtom. Experti, ktorí strávili 15 mesiacov 
vykopávaním predmetov, zistili, že ľudia si vytvárali hranice polí už 500 rokov predtým, ako sa 
predpokladalo, a to okolo roku 2000 pred naším letopočtom. 
 
K ukážke č. 4 sa vzťahujú úlohy č. 14 – č. 18 
 
 
14.  Aký žáner (útvar) predstavuje uvedená ukážka č. 4? 
 
................................................................................................................................................................... 
 
15. Aký slohový postup je využitý v ukážke č. 4? 
 
................................................................................................................................................................... 
 
16.  Podčiarknuté číslovky v texte napíšte slovom.  
 
80 archeológov ......................................................................................................................................... 
 
15 mesiacov .............................................................................................................................................. 
 
 
17.  Vystupňované prídavné meno najväčšie napíš v základnom tvare. 
 
................................................................................................................................................................. 
 



18.  Napíš, akým slovotvorným postupom vznikli slová z textu ukážky č. 4: historické, vytvárali. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
V otázkach č. 19 – č. 24 zakrúžkujte správnu odpoveď. 
 
 
19.  Ktorá z viet sa od ostatných odlišuje z hľadiska členitosti?   
 
a)  Z neba sa sypal hustý sneh         c)  V hlave mi hučalo už od rána. 
b)  Nevedeli si to ani predstaviť.     d)  Zastavil sa u nás včera večer. 
 
20.  V ktorej z možností sú všetky slová napísané pravopisne správne? 
 
a)  Ulica Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov, bratislavské ulice 
b)  námestie Osloboditeľov, slovenská metropola, Úrad vlády Slovenskej republiky 
c) Michalská brána, Slovenské národné divadlo, námestie osloboditeľov 
d) Bratislavčania, Slovenská republika, slováci 
 
21.  V ktorej vete sa nenachádza určovací sklad?    
  
a) Úlohy z matematiky neboli ťažké.       c) Cesta domov bude veselšia.        
b) Odchádzame do práce a do školy.      d) Chcel by som si oddýchnuť. 
 
22.  Pri ktorom žánri je nesprávne uvedený literárny druh. 
 
a)  báj – lyrika                                   c) bájka – epika 
b)  balada – epika                             d) sonet – lyrika 
 
23.  Ktoré tvrdenie je nesprávne? 
 
a)  Bájky sú autorsky spracované do formy poézie aj prózy. 
b)  Bájka je útvarom lyriky. 
c)  V bájkach sa využíva alegória. 
d)  V bájkach poukazujú autori na vlastnosti ľudí prostredníctvom konania postáv. 
 
24.  Rozsiahlejší prehovor jednej osoby v dráme sa nazýva: 
 
a) prológ                   c) monológ 
b) dialóg                  d) epilóg 
 
25.  Uvedené hlásky urči podľa tvrdosti a znelosti. 
 
p - ................................................................................................. 
 
ž - ................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



26.  Z uvedenej vety vypíš podstatné meno a sloveso a urči ich gramatické kategórie, pri 
podstatnom mene aj vzor.  
 
Včera som dostal novú knihu. 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
27.  V uvedenej vete urči všetky vetné členy.  
 
Lúče jarného slnka  svietili do záhrady. 
 
lúče ...................................................................     svietili ............................................................. 
 
jarného .............................................................     do záhrady ............................................................ 
 
slnka ................................................................      
 
28.  Označ možnosť s jednoduchou vetou. 
 
a)  Povedal, že nepríde.                                c)  Dobre, zajtra prídem.  
b)  Spustil sa dážď, aký býva na jar.            d)  Ani neprišiel, ani nezavolal. 
 
29.  Označ vetu, v ktorej majú všetky prídavné mená rovnaký skloňovací vzor. 
 
a)  Rýchly bežec nestačí rýchlejším.                   
b)  V sviežom povetrí sa ozývali vlčie náreky. 
c)  Jankovo presvedčenie potvrdilo sudcov verdikt. 
d) Na výkrese vymaľoval zajacov úkryt a nezabudol ani na líščí chvost. 
 
30.  Podčiarkni správne napísaný výraz. 
 
ženy ostali samy – ženy ostali sami 
 
prídem za päť minút – prídem o päť minút 
 
dva krát sa opýtal – dvakrát sa opýtal 
  
 
 
 

Koniec testu! 

Ešte raz si všetko prekontroluj! 

 
 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


