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Prijímacia skúška zo S L O V E N S K É H O  J A Z Y K A  A  L I T E R A T Ú R Y  
 

 

Šk. rok 2020/2021  1. kolo – 2. termín   Kód žiaka: ......................... 

 

 

Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

Fitnes náramky 

Fitnes náramky, monitory aktivity, dokážu merať, sledovať fyzickú aktivitu používateľa počas 

celého dňa aj noci, zaznamenávať namerané hodnoty, ktoré sa dajú následne zobraziť a vyhodnocovať 

priamo na mobilných zariadeniach ako smartfón, tablet a notebook. 

1. Vlastnosti a funkcie 

Monitory aktivity sledujú počas dňa počet prejdených krokov, prejdenú vzdialenosť, spálené 

kalórie, čas aktivity, srdcový tep. Niektoré vás ráno zobudia diskrétnym budíkom. V noci počas 

spánku merajú kvalitu a dĺžku spánku používateľa. 

2. Motivácia, cieľ 

Na motiváciu slúži prehľad nameraných hodnôt, ale načo by boli hodnoty bez vášho osobného 

cieľa? To je prvá vec, ktorú urobíte – stanovíte si osobný cieľ. Cieľ si stanovíte definovaním 

hodnôt, ktoré chcete dosiahnuť pre kvalitnejší a zdravší život. Na zadanie cieľov vždy slúži 

prehľadná mobilná aplikácia, pomocou ktorej ovládate monitor aktivity. 

 Po aktivácii cieľa vás fitnes náramok počas dňa informuje o progrese, stave plnenia cieľa, 

takže vždy viete, kde sa nachádzate a koľko vám chýba k jeho naplneniu. Každý náramok vás na 

to upozorní špecificky, napr. farebným indikátorom, počtom rozsvietených bodov na displeji alebo 

percentuálnym ukazovateľom hodnôt. 

3. Komfortné nosenie 

Monitory aktivity sú malé, šikovné a inteligentné zariadenia, ktoré sú nenápadné, ale zároveň 

môžu byť aj módnym doplnkom. Kde a ako ich môžete nosiť, to závisí od konkrétneho typu. 

Väčšinou sa nosia ako náramky na zápästí, pomocou spony upevnené na opasku alebo jednoducho 

vo vrecku. Niektoré fitnes náramky môžete využívať bez problémov aj pri vodných športoch. 

 

 

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky č.1? 

a) Aktuálne je fitnes náramok najnovším módnym trendom mládeže. 

b) Náramok zobrazuje aktuálny čas v hodinách, minútach a sekundách. 

c) Výsledky aktivity používateľa je možné sledovať aj na notebooku. 

d) Náramok dokáže samostatne vyhodnocovať namerané hodnoty. 

 

2. Ktorý z cieľov pomáha fitnes náramok plniť na základe ukážky č.1? 

a) Monitorovať všetky dôležité životné funkcie svojho používateľa. 

b) Určovať polohu majiteľa a aj miesto, kde sa nachádza. 

c) Sledovať reakcie mnohých priateľov na sociálnych sieťach. 

d) Zvyšovať si osobnú úroveň zdravého životného štýlu. 

 

3. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Obloha sa zatiahla. 

b) Na oblohe sa zjavili hviezdy. 

c) Trblietavá obloha je čarokrásna. 

d) Pozri sa na oblohu! 

 

4. Označ rad slov, ktoré vznikli skladaním. 

a) zverokruh, barometer, delostrelec 

b) sírovodík, obloha, telovýchova 

c) kolotoč, manometer, svedectvo 

d) školopovinný, neskrotný, ružolíci 
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5. Označ rad, v ktorom sú prisudzovacie sklady. 

a) vysoké čelo, medené kyvadlo 

b) grúne a údolia, smrek i jedľa 

c) chráni zvieratá, vidí sokola 

d) ovca sa stratila, hodiny tikajú 

 

6. Označ abstraktné podstatné mená. 

a) boj, moc, hlad, čaj, hluk, dom 

b) energia, lenivec, jachta, hrom, noha 

c) žiaľ, plač, bolesť, smiech, bôľ, pokoj 

d) mrak, kraj, lúč, prach, hokej, sila 

 

7. Označ rad, v ktorom sú zastúpené privlastňovacie prídavné mená: 

a) remeselný, pracovný, náučný, porazený 

b) sestrina, Martin, obuvníkov, Emilov 

c) úctivý, milý, sladký, úspešný, úprimný 

d) učiteľkin, Lenkino, bratova, strýkove 

 

8. V ktorej z daných možností sú všetky uvedené slová synonymá k slovu obrovský? 

a) vypasený, nízky, tlstý 

b) mohutný, impozantný, gigantický 

c) vysoký, statný, obludný 

d) majestátny, odpudivý, objemný 

 

9. Z hľadiska členenia slovnej zásoby zaraďujeme slovo kamoš medzi 

a) cudzie slová 

b) slangové slová 

c) neologizmy 

d) zastarané slová 

 

10. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) r....ba, r....chlik, R....m, r....zoto, r....m 

b) m....š, m....slieť, m....ska, m....liť sa, m....seľ, m...lý 

c) b..,.vať, B....tča, kob....la, b....tka, b....lina, b....strý 

d) p.,..tať sa, p....šný, p....tliak, p....rohy 

 

Prečítaj si text: 

Pri pohľade z okna vidím štíhle smreky posypané práškovým cukrom. Kryštáliky snehu sa ligocú 

v slnečnom jase. Hoci je už marec, jarné slniečko sa bije o moc s pani Zimou. Vládne pevnou rukou. 

Strechy budov vzdychajú pod váhou bohatej snežnej nádielky. Obloha hýri všetkými farbami. 

Tmavomodrá prechádza postupne do bledulinko modrej a stráca sa v ružovej farbe. 

 

11. Aký slohový postup a jazykový štýl je použitý v ukážke: 

a) opisný, administratívny 

b) rozprávací, hovorový 

c) informačný, odborný 

d) opisný, umelecký 

 

12. Ktorá z viet je správna? 

a) Pán Novák, boli by ste taký milý a poradili by ste mi? 

b) Pán Novák, bol by ste tak milý a poradili by ste mi? 

c) Pán Novák, boli by ste taký milý a poradil by ste mi? 

d) Pán Novák, bol by ste taký milý a poradil by ste mi? 

 

13. Označ jednoduchú vetu s rozvitým podmetom a rozvitým prísudkom. 

a) Náš kráľ kráľov. 

b) Mĺkvo zavzdychal. 

c) Pes začal skákať. 

d) Studený vietor sfúkol sviečku. 

 

14. Označ vetu, v ktorej je podmieňovací spôsob. 

a) Bol by sa bránil alebo ohradzoval. 

b) O chvíľu sa zjaví Martin a mieri 

k výťahu. 

c) Povedali si to z očí do očí. 

d) Budú sa vkrádať do chalúpky ako dáki 

zlodeji. 

 

15. Označ riadok, v ktorom sú iba predložky. 

a) na, my, vo, ku, aj 

b) s, od, mi, keď, pred 

c) v, na, pod, do, za 

d) iba, len, so, k, a 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.2 

Prvá pomoc  

Bodnutie včelou, osou alebo sršňom je veľmi bolestivé. V mieste vpichu sa môže vytvoriť 

červený, bolestivý a páliaci opuch. Niektorí ľudia reagujú na bodnutie hmyzom precitlivelo, alergicky. 

Majú pocit mrazenia, cítia nevoľnosť, ba môžu sa dusiť. Po väčšom počte bodnutí rýchlo upadajú do 

šoku. Postihnuté miesto ochladzujeme ľadom alebo studeným obkladom. Ak máme poruke pinzetu, 

žihadlo ňou vytiahneme. Neustále sledujeme, či postihnutý dobre dýcha a či nestráca vedomie. 

Najnebezpečnejšie je bodnutie do ústnej dutiny (jazyka, hltana, hrtana, priedušnice, pažeráka), 

pretože na týchto miestach veľmi rýchlo opuchne sliznica, čo môže spôsobiť dusenie. Vtedy treba 

bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Postihnutému človeku dáme cmúľať ľad a priložíme mu na 

ranu studený obklad. 

 

16. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky č.2?  

a) Po každom bodnutí hmyzom treba vyhľadať lekársku pomoc.  

b) Keď postihnutý stráca vedomie, treba mu dať cmúľať ľad.  

c) Postihnuté miesto sa nesmie škriabať.  

d) Žihadlo by sa malo vytiahnuť z rany. 

 

17. Do ktorej skupiny slov slovnej zásoby zaraďujeme slová priedušnica, pažerák, hltan?  

a) slangové slová b) odborné názvy  c) poetizmy  d) dialektizmy 

 

18. Ktoré z uvedených slov obsahuje slabikotvornú spoluhlásku? 

a) sliznica  b) hrtan  c) mrazenie  d) obklad 

 

19. Do ktorého jazykového štýlu zaraďujeme ukážku č.2? 

a) odborný štýl b) umelecký štýl c) hovorový štýl 

 

20. Označ porekadlo. 

a) Čo na srdci, to na jazyku. 

b) Aj srdce ho od toho smútku bolelo. 

c) Srdcu by ste chceli rozkázať? 

d) Mala dobré srdce. 

 

21. Pojem science-fiction znamená: 

a) náučná literatúra 

b) predstavy človeka o budúcnosti 

c) vedecko-fantastická literatúra 

d) fantastická literatúra 

 

22. Ktorá z uvedených charakteristík sa vzťahuje na baladu? 

a) zobrazenie neznámych javov z prírody 

b) zobrazenie deja prostredníctvom 

symbolov 

c) skrytá kritika zlých ľudských vlastností 

d) pochmúrna nálada s tragickým koncom 

 

23. „Stojí ako soľný stĺp“, znamená: 

a) stojí pevne nohami na Zemi 

b) stojí nepohnute stŕpnutý, prekvapený 

c) lieta v oblakoch 

d) vie presne, čo chce 

 

24. Literárny útvar, v ktorom sa najčastejšie hovorí o živote svätých, je: 

a) báj b) bájka c) legenda d) epos 

 

25. Lyrická forma zo 14 veršov zoradených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových 

strof sa nazýva: 

a)  rytmus b) sonet c) báseň d) lyrika 

 

26. Veľký rozsah, veľa postáv, hlavná dejová línia, vedľajšie dejové línie a člení sa na kapitoly. 

Sú to znaky: 

a)  poviedky b)  novely c)  románu  d)  povesti 

 



4 

 

27. Pomenuj básnické umelecké prostriedky: 

a) tiché svetlo ............................................ 

b) on stojí jak by kameň ................................. 

c) slnce nad horou umiera .................................. 

d) Bola to láska? Sklamanie? ................................. 

e) do Kráľovej holi bijú hromy z neba ........................................ 

f) ružový spev ............................. 

 

28. Napíš, ako sa volá literárny žáner: 

a) v ktorom víťazí dobro nad zlom ............................... 

b) v ktorom sa kritizujú zlé ľudské vlastnosti a vyplýva z neho ponaučenie ............................ 

c) ktorý má smutný dej, napätie sa z verša na verš stupňuje a koniec býva tragický ...................... 

 

29. Napíš rým a jeho schému:........................................................................... 

Chválim si všedné veci sveta, 

chválim si drobné dary zeme, 

mušku, čo vôkol lampy lieta, 

motýľa, ktorý v larve drieme. 

 

30. Doplň neúplné výroky. 

a) Súvislý neprerušovaný prejav jednotlivca sa nazýva ....................................... . 

b) Prvé uvedenie divadelnej hry je ................................................ . 

c) Rozhovor dvoch a viac postáv sa nazýva ................................................ . 

d) Opakovanie divadelnej hry .................................................... . 

 

31. Ktorý z uvedených znakov nie je typický pre divadelnú hru? 

a) dominantnosť dialógov 

b) prítomnosť rozprávača 

c) členenie na dejstvá 

d) postoj a reč tela 

 

32. Ktorá z nasledujúcich ľudových múdrostí je pranostikou? 

a) Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

b) Keď netečie, aspoň kvapká. 

c) Margita muchám vrece rozväzuje. 

d) Po daždi zas slnko svieti. 

 

33. Označ správne tvrdenie. 

a) V roku 1878 uzákonil A. Bernolák spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia. 

b) Jeho gramatika vyšla pod názvom Nauka reči slovenskej. 

c) Tri slovenské gymnáziá boli otvorené v roku 1862 v Martine, Trnave a v Kláštore pod Znievom. 

d) Matica slovenská bola založená v roku 1863 v Martine. 

 

34. V ktorej z možností nie je personifikácia? 

a) slnko vie čítať medzi riadkami 

b) sivá ranná hmla si sedí 

c) zem je ešte od včerajška teplá 

d) nezbedník pýr sa pýri 

 

35. Označ správnu odpoveď. Základné literárne druhy sú: 

a) lyrika, epika, dráma b) báseň, dráma, poézia c) epika, lyrika, satira 

 

36. Aký umelecký prostriedok predstavuje slovné spojenie celé námestie sa zabávalo? 

a) personifikáciu 

b) epiteton 

c) metonymiu 

d) prirovnanie 

 

37. Forma ľudovej slovesnosti: Matej ľady láme je: 

a) príslovie b) porekadlo c) pranostika

 


