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Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

 

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 2016/2017 1. kolo – 1. termín         Kód žiaka ..................... 

 
Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

Len málo panovníkov vládlo v storočí, v ktorom žilo, tak výrazne ako Napoleon Bonaparte – 

francúzsky cisár a jeden z najväčších dobyvateľov všetkých čias.  

Po francúzskej revolúcii – období bez zákonov a poriadku, boli Francúzi radi, že majú opäť 

jediného silného vládcu. Bol ním Napoleon, ktorý sa stal hrdinom Francúzska vďaka svojmu 

vynikajúcemu vedeniu armády, ktorá premohla Rakúšanov v Taliansku. Do dvoch rokov od tohto 

víťazstva Napoleon porazil vládu, ktorá sa utvorila po revolúcii, a uchopil moc do svojich rúk.  

Ako panovník Francúzska zdokonalil školstvo, zriadil prvú francúzsku banku a zaslúžil sa o veľa 

dodnes platných zmien v oblasti zákonov. Predovšetkým však urobil z Francúzska najmocnejšiu 

krajinu v Európe. Od roku 1804, keď sa stal cisárom, až po jeho poslednú porážku v bitke pri 

Waterloo roku 1815, jedine britské vojnové loďstvo dokázalo Napoleonovi zabrániť, aby sa nakoniec 

nestal vládcom celej západnej Európy.  

Napoleon sa stal úspešným vďaka svojim vynikajúcim vojenským schopnostiam a výbornej 

armáde, ktorej pluky hrdo niesli do bojov vojvodcovo meno na svojich zástavách. Napoleonovým 

osobným emblémom bol orol, ktorý sa dávno predtým používal aj v Rímskej ríši. 

 

1. Čo vyplýva z textu ukážky č. 1? 

a) Napoleon zrušil všetky zákony, ktoré zaviedla vláda po revolúcii. 

b) Jedine britské vojnové loďstvo nedokázalo Napoleonovi zabrániť, aby sa stal vládcom celej 

západnej Európy. 

c) Po víťazstve nad rakúskymi vojskami v Taliansku sa Napoleon do dvoch rokov chopil vlády 

vo Francúzsku. 

d) Napoleon zaviedol mnohé dodnes platné zmeny v oblasti zákonov, zriadil prvú poisťovňu 

a zreformoval školstvo. 

 

2. Ktorá z uvedených schopností Napoleona v ukážke č. 1 sa spája s jeho menom najčastejšie? 

a) schopnosť presvedčiť všetkých, aby uznali orla za emblém krajiny 

b) schopnosť zavádzať nové, lepšie zákony 

c) schopnosť vynikajúco viesť svoju armádu a víťaziť 

d) schopnosť urobiť z Francúzska najmocnejšiu krajinu v Európe 

 

3. V ktorej možnosti je správne uvedené antonymum k slovu každý? 

a) iný b) ten istý c) niekto d) nikto 

 

4. V ktorej možnosti je uvedené prirovnanie? 

a) Ako panovník Francúzska zdokonalil 

školstvo. 

b) Ako sa máš? 

c) Napoleon bojoval ani lev. 

d) Ani sa na mňa nepozrel. 

 

5. V ktorej možnosti je správne uvedený význam slova emblém? 

a) znak b) značka c) hodnota d) číslica 

 

6. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) S....bír, jaz....kovedec, v...chor, ch...rurgia, pokr...ť 

b) os....pky, m...tus, p....riť sa, b...vol, hm....riť sa 

c) B....zancia, m....halnice, sp....tovať sa, b...linný, dop...t 

d) b...tkár, r...ža, s...kot, s...nonymum, v....učovanie 
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7. Vyber možnosť bez pravopisnej chyby: 

a) starí Egypťan, severná amerika 

b) starí egypťan, Severná amerika 

c) starý Egypťan, Severná Amerika 

d) starý Egypťan, severná Amerika 

 

8. Z textu vypíš všetky predložky:  

Hana sa snažila preplaziť popod nízku prvácku lavicu. Zašli sme aj ku Karolovi. Nesmieš jej hneď 

všetko povedať. Nepúšťaj sa na cestu proti noci. Postavila sa medzi ne. 

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

 

9. Od slov utvor zdrobneniny. 

a) dedina ............... b) potok ................ c) les ................. 

 

10. Slovo vyberali vzniklo: 

a) odvodzovaním b) skladaním c) skracovaním 

 

11. Označ vetu, v ktorej je radová číslovka. 

a) Sestra mala troch bratov. 

b) Trikrát som pozrel von oknom. 

c) V rozprávke som čítala o trojhlavom 

drakovi. 

d) Čítal som práve tretiu stranu.

12. Označ spisovný výraz. 

a) štvorka b) lízatko c) kúpeľka d) nekľud 

 

13. Označ dvojčlennú úplnú vetu. 

a) Hovoril len tak do vetra. 

b) Poznal ho ako svoju dlaň. 

c) Mráz mu behal po chrbte. 

d) Spálil za sebou všetky mosty. 

 

14. Označ rad slov, v ktorých je správne použitá samohláska ä. 

a) mäso, pozvä, mäkký, najmä 

b) holúbä, pätoro, úpätie, zväčša 

c) mätóda, zväz, väzy, žriebä 

d) päsť, bremäno, päť, pamäť 

 

15. Označ prisudzovací sklad vo vete. 

Môj spolužiak Peter ma včera milo privítal. 

a) môj spolužiak Peter ma privítal 

b) Peter privítal 

c) Peter ma privítal 

d) Peter ma včera milo privítal 

 

16. Označ slová, ktoré vznikli skladaním. 

a) zverokruh, barometer, delostrelec, vodotlač, stromoradie 

b) sírovodík, motokára, telovýchova, spálenisko, prírodoveda 

c) kolotoč, manometer, svedectvo, hlavolam, kabaret 

d) školopovinný, neskrotný, ružolíci, asertívny, remeselnícky 

 

17. Označ abstraktné podstatné mená. 

a) boj, moc, hlad, čaj, hluk, kotúľ 

b) energia, lenivec, jachta, hrom, noha 

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

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

 

18. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Na oblohe sa zjavili hviezdy. 

b) Obloha sa zatiahla. 

c) Pozri sa na oblohu! 

d) Trblietavá obloha je čarokrásna. 

 

19. 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 

 

20. Slová „luna, vesna, usnúť“ sú: 

a) hovorové b) básnické c) odborné 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č. 2 

Meno Bram Stoker nie je známe natoľko ako Dracula. A predsa tieto dva pojmy patria k sebe. 

Mladý Bram bol do svojich ôsmich rokov pripútaný na lôžko neznámou chorobou. Trávil veľa času 

čítaním keltských mýtov a ľudových príbehov. Abraham (ako znelo jeho celé meno) vždy sníval 

o tom, že sa stane spisovateľom. Napriek tomu, že sa po vyštudovaní vysokej školy stal štátnym 

úradníkom, všetok svoj voľný čas trávil v divadle. Kariéra úradníka ho neuspokojovala, a tak začal 

pracovať ako novinár a divadelný kritik. Po svadbe a presťahovaní prijal prácu hereckého manažéra 

v londýnskom divadle. 

Podnikal množstvo výletov do Cruden Bay, Škótska a Whitby Bay na anglickom pobreží, kde ho 

príbehy o stroskotaných lodiach a vrakoch inšpirovali k napísaniu najslávnejšieho románu Dracula. 

Napriek tomu, že nikdy necestoval ďalej na východ ako do Viedne, čítal mnoho kníh o Rumunsku 

a upírskej „histórii“. Často navštevoval Britské múzeum, aby tam študoval mapy a zbieral informácie 

pre svoj román o grófovi Draculovi. V roku 1897, keď bol román prvýkrát publikovaný, sa toto dielo 

stretlo so zmiešaným prijatím. Trvalo ďalších tridsať rokov, kým jeho román získal celosvetové 

uznanie a Stoker sa zapísal do dejín literatúry a filmu. 

 

21. Vyber tvrdenie, ktoré vyplýva z ukážky č. 2: 

a) Bram Stoker je autorom hororového filmu Dracula. 

b) Bram Stoker vystriedal viacero zamestnaní. 

c) Bram Stoker získaval inšpiráciu z príbehov o anglických grófoch. 

d) Bram Stoker podnikal výlety do Škótska, Viedne a ďalej na východ. 

 

22. Vyber tvrdenie, ktoré nevyplýva z ukážky č. 2: 

a) Spisovateľovo detstvo bolo poznačené chorobou, pre ktorú strávil roky v posteli. 

b) S platom štátneho úradníka nebol spokojný, preto začal pracovať ako novinár a divadelný 

kritik. 

c) V Britskom múzeu hľadal informácie pre román Dracula. 

d) Tridsať rokov po publikovaní Draculu si dielo získalo celosvetové uznanie. 

 

23. Ktoré slovné spojenie je združeným pomenovaním? 

a) neznáma choroba 

b) ľudové príbehy 

c) vysoká škola 

d) voľný čas 

 

24. Označ možnosť, kde sú všetky slová jednovýznamové. 

a) Poľsko, pohorie, ryba, kohútik, auto 

b) Maďarsko, Saturn, ryba, jedľa, Košice 

c) koruna, list, Česko, Bratislava, kohútik 

 

25. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená uvedené bezchybne? 

a) popoludnajší, mestský, okenný, 

trenčiansky 

b) trenčianský, popoludňajší, meský, 

okenný 

c) okený, trenčiansky, mestský, 

popoludňajší 

d) mestský, popoludňajší, trenčiansky, 

okenný 

 

26. Daj vetu do jednotného čísla. 

Beztak sme už dosť naprogramovaní. ................................................................................... 

 

27. V ktorej možnosti je správne uvedená skupina jazykov, do ktorej patrí slovenčina? 

a) stredoslovanské jazyky 

b) južnoslovanské jazyky 

c) západoslovanské jazyky 

d) východoslovanské jazyky 

 

28. Slovanské písmo, ktoré zostavili žiaci Cyrila a Metoda začiatkom 10. storočia, sa nazýva: 

a) hlaholika 

b) staroslovienčina 

c) cyrilika 

d) slovančina
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29. Frazeologická jednotka je nesprávne pomenovaná v možnosti: 

a) Prítulný ako mača. – prirovnanie 

b) Dostal sa z dažďa pod odkvap. – porekadlo 

c) Práca má horký korienok, ale sladké ovocie. – príslovie 

d) Dobrá gazdiná pre pierko aj plot preskočí. – príslovie 

 

30. Slovné spojenia zavesiť Benku, sused vyhorel, bol na Titanicu, počúva Čajkovského sú: 

a) metafory 

b) metonymie 

c) homonymá 

d) personifikácie 

 

31. Ktorý z nasledujúcich znakov je charakteristický pre bájku? 

a) mravné poučenie vyplývajúce z príbehu 

b) vyjadrovanie rôznych predstáv o vzniku života 

c) pochmúrny dej podfarbený satirou 

 

32. Pomenuj umelecké prostriedky: 

a) zdrvujúci úder ..................................... 

b) krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre ........................................ 

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

d) rastom sú ako jedle .............................................................. 

 

33. Opakovanie divadelnej hry sa nazýva ............................... . 

 

34. Aký slohový postup a jazykový štýl je použitý v ukážke? 

a) opisný, administratívny 

b) rozprávací, hovorový 

c) informačný, odborný 

d) opisný, umelecký 

Ukážka:  
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. 

 

35. Hlavná postava literárneho diela je postava: 

a) ktorú si v diele čitateľ najviac obľúbi 

b) ktorá má viac kladných než záporných povahových vlastností 

c) okolo ktorej sa sústreďuje dej 

d) ktorá do deja zasahuje len okrajovo 

 

36. Cieľom vecnej literatúry je: 

a) podať svoje subjektívne stanovisko 

b) presne poskytnúť určitú informáciu 

c) sprostredkovať umelecký zážitok 

d) pobaviť, rozveseliť, rozosmiať čitateľa 

 

37. Napíš schému: 

a) združeného rýmu ....................... b) obkročného rýmu ........................ 

 

38. Anton Bernolák uzákonil prvý spisovný jazyk v roku: 

a) 1787 b) 1877 c) 1777 d) 1843 

 

39. 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 

 

40. Balady, ktoré riešia problémy biedy, vojny a osamelosti ľudí, sa nazývajú: 

a) ľudové 

b) podbalady 

c) umelé 

d) sociálne 


