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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 – 2. termín         Kód žiaka ..................... 
 

Prečítaj si text: 

Ukážka č. 1 

Keď začíname študovať nejaký celkom neznámy jazyk, snažíme sa zapamätať si 

predovšetkým maximum jeho slov. Keď poznáme určitý počet cudzích slov, môžeme ako-tak preložiť 

a pochopiť vetu, ktorá obsahuje nám známe slová. Tento spôsob prekladania má však od ideálu 

ďaleko. Okolnosti nás nútia poznávať cudziu reč predovšetkým memorovaním jej slovnej zásoby. 

Touto cestou sa pustili aj bádatelia na poli tzv. mŕtvych jazykov. Skupina ruských lingvistov 

preskúmala obrovské množstvo základov slov, a keď pochopili zásady ich vytvárania, rekonštruovali 

hypotetický slovník pračloveka. Slovník obsahuje predpokladané názvy lovenej zveri (antilopy, jelene, 

divé svine), rýb, divorastúcich plodín. Sú tam aj slová označujúce orgány a tkanivá zvierat (labka, 

kosti, mäso, pečeň, žlč). Mnohé slovesá určite súvisia s prenasledovaním zvierat alebo inými etapami 

ich lovu a so zbieraním plodov.  

V lexike nášho prapredka sú napr. slová čarovať, liečiť (boli asi synonymá), zaklínať, magická 

pieseň  a pod. V tisícke slov, ktoré dnes lingvisti poznajú, nie je označenie pre domáce zvieratá, 

kultúrne plodiny a hlinené nádoby. Nie sú tam ani slová, ktoré by svedčili o existencii 

poľnohospodárstva v akejkoľvek podobe či o chove dobytka. Tento rekonštruovaný jazyk existoval asi 

dvadsaťtisíc rokov po tom, ako na našej planéte definitívne zanikli poslední neandertálci. 

 

1. Ktorá možnosť z ukážky č. 1 vystihuje postup bádateľov pri skúmaní tzv. mŕtvych jazykov? 

a) Oboznámenie sa s menším počtom cudzích slov tzv. mŕtveho jazyka pomohlo bádateľom 

prekladať texty a ideálne vystihnúť podstatu jazyka. 

b) Priblíženie cudzej reči na základe memorovania slovnej zásoby nebolo ideálnym postupom, 

ale bádatelia sa pustili touto cestou práve pri skúmaní tzv. mŕtvych jazykov. 

c) Keď bádatelia poznajú určitý počet cudzích slov, môžu zhruba pochopiť, ale nie celkom 

preložiť daný text tzv. mŕtveho jazyka. 

d) Keďže bádatelia tzv. mŕtvych jazykov sa nemohli spoliehať na metódu poznávania cudzej reči 

memorovaním jej slovnej zásoby, museli hľadať inú cestu. 

 

2. Pojem mŕtvy jazyk (napr. latinčina) znamená jazyk, ktorý: 

a) sa už nevyvíja 

b) sa už nepoužíva 

c) sa už neštuduje 

d) úplne zanikol 

 

3. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážky č. 1? 

a) V lexike nášho prapredka  lingvisti neobjavili slová, ktoré by svedčili o existencii 

poľnohospodárstva v akejkoľvek podobe či o chove dobytka. 

b) Pretože sa bádateľom nepodarilo odhaliť väčší počet slov, nemohli nám podať ani približný 

obraz slovníka pračloveka. 

c) Lingvisti prišli k záveru, že rekonštruovaný jazyk pračloveka existoval asi dvadsaťtisíc rokov 

po tom, ako na našej planéte definitívne zanikli poslední neandertálci. 

d) Po prieskume obrovského množstva základov slov sa ruskí lingvisti dopracovali k názvom 

lovenej zveri, rýb a divorastúcich plodín pračloveka. 

 

4. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) p...tať sa, p...šný, p....tliak, p....rohy, b...lina 

b) m...ska, kob...la, b...dlisko, r...chlosť, r...ža 

c) r...zoto, b...tka, v...buch, s...dlisko, S...lvester 

d) s...ra, s...mbolika, s....kot, p...tvať, p...tón 

 



2 

 

5. Vypíš z textu všetky príslovky. 

Autobus stojí poniže. Operní speváci si musia dávať pozor na hlas. Nasilu sa zasmial. Mal obavu 

z rána nasledujúceho dňa. Bežal okolo školy. Sčasti má pravdu. Nevracaj sa potme! 

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

  

6. Ktorá z viet je správne napísaná? 

a) Pani vedúca, poradila by ste mi, kde sa nachádza športové oddelenie? 

b) Prosím vás, mohol by ste mi podržať dáždnik? 

c) Pane, pomohli by ste mi prejsť cez cestu? 

d) Pani učiteľka, dozvedela ste sa už o tej bitke? 

 

7. Daj slovo situácia do datívu množného čísla. Napíš pravopisne správne. ................................. 

 

8. 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 

 

9. Označ vetu, v ktorej nie je podstatné meno. 

a) Máte doma atlas? 

b) No, čo sa dá robiť, mohol aj nás. 

c) O tri dni som mal odlet z Prahy do 

Paríža. 

d) Boli sme na planéte Mars. 

 

10. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet. 

a) Náhle sa ozve tiché ťahavé zavytie. 

b) Zdivené psiská pobiehajú pod 

stromom. 

c) V nočnej hore dohára pahreba. 

d) Hlavu opiera o kmeň stromu. 

 

11. Označ správne tvrdenie: Homonymá sú: 

a) jazykové umelecké prostriedky 

b) slová opačného významu 

c) slová rovnako znejúce s rôznym 

významom 

d) zastarané slová 

 

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

a) remeselný, pracovný, náučný, porazený, svedomitý 

b) sestrina, Martin, obuvníkov, Emilov, klampiarovi 

c) úctivý, milý, sladký, úspešný, úprimný, veselý 

d) učiteľkin, Lenkino, bratova, strýkove, susedov 

 

13. Označ rad, v ktorom sú prisudzovacie sklady. 

a) vysoké čelo, medené kyvadlo, červený 

mak 

b) grúne a údolia; ani sucho, ani mokro; 

smrek i jedľa 

c) chráni zvieratá, vidí sokola, nosí drevo 

d) ovca sa stratila, hodiny tikajú, slnko 

zapadlo 

 

14. V ktorej z možností sú uvedené len zdrobneniny? 

a) lastovička, dieťa 

b) konvalinka, malá 

c) maličká, srdiečko 

d) spinká, rosa 

 

15. Označ správne napísaný nominatív množného čísla. 

a) verný psi 

b) priateľovy rodičia 

c) Milkini spolužiaci 

d) starostlivý chovatelia 

 

16. Označ vetu s pravopisnou chybou. 

a) Na vyšnom konci je náš starý dom. 

b) Chodník sa vinul medzi dubmi. 

c) Prešla som po vysutom moste. 

d) Zapýrená žena sa neustále vypytovala. 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č. 2 

Popri patricijoch, ktorí predstavovali vybranú triedu občianstva, boli v Ríme aj neprivilegovaní 

občania, ktorých zahrňujeme pod meno plebs. Slovo plebs znamenalo množstvo, široké vrstvy ľudu; 

sem patrili drobní slobodní remeselníci v mestách a slobodní roľníci na vidieku. Nezaraďujeme teda 

pod pojem ľud rímsku aristokraciu a otrokov. Boli to najstarší rímski prisťahovalci zo susedných 

pripojených obcí. Boli síce osobne slobodní, ale pre nemajetnosť nemali nijaké práva. Nemohli sa 

zúčastňovať na sneme, nemohli uzavrieť právoplatné manželstvo s patricijmi. Nemali právo užívať 

štátnu pôdu, skladali sa najmä z menších roľníkov a nádenníkov. Plebejci boli povinní vykonávať 

vojenskú službu. Ťažko znášali tento bezprávny stav najmä chudobní a zadĺžení, lebo ak niektorý 

nemohol zaplatiť dlh, veriteľ ho mohol predať do otroctva. Časom časť plebejcov zbohatla, a tým, že 

sa vyrovnala patricijom hospodársky, vyrovnala sa im aj politicky, takže patricijovia im už nemohli 

odoprieť rovnoprávne postavenie v štáte. Vývoj bol dlhý, plný bojov a obetí a prebiehal po etapách. 

 

17. Čo mali spoločné plebejci s patricijmi podľa ukážky č. 2 ? Spájalo ich to, že: 

a) boli slobodní 

b) sa mohli zúčastňovať na sneme 

c) predstavovali vybranú triedu 

občianstva 

d) nemali nijaké práva 

 

18. Ktorá z možností vystihuje charakteristiku plebejcov podľa ukážky č. 2 ? 

a) Boli to  najstarší rímski prisťahovalci zo susedných pripojených obcí. Nemali osobnú slobodu 

ani nijaké práva. 

b) Boli to osobne slobodní prisťahovalci zo susedných pripojených obcí, ktorí sa nemohli 

zúčastňovať na sneme, ale mohli uzatvárať manželstvá s patricijmi. 

c) Boli to prisťahovalci, ktorí si získali slobodu tým, že postupne zbohatli a mali rovnaké práva 

ako patricijovia. 

d) Boli to najstarší rímski prisťahovalci zo susedných pripojených obcí. Mali síce osobnú 

slobodu, ale nijaké práva.  

 

19. Označ skupinu slov so slabikotvornou spoluhláskou l/ĺ, r/ŕ: 

a) slnko, vlk, hrb, krk 

b) platba, hrad, vlek, hladný 

c) prak, hazard, trup, mlynské 

d) brat, brucho, chrup, flauta 

 

20. 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. 

 

21. Označ slangové slová. 

a) groš, hajdúch, notár 

b) chrám, svätyňa, peklo 

c) vesna, luna, tátoš 

d) trapas, matika, klasák 

 

22. 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. 

 

23. Označ správnu väzbu predložky. 

a) Budem tam za päť minút. 

b) Je o desať minút šesť. 

c) Prosím, som u telefónu. 

d) Po pravopisnej stránke je to dobre. 

 

24. Urč slohový postup a jazykový štýl uvedeného textu. 

Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 18
°
C až 23

°
C. Na západe 

a juhu stredného Slovenska okolo 25
°
C. Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo 11

°
C. 

Severozápadný, postupne západný vietor 3 až 6 m/s. 

Slohový postup ............................... Jazykový štýl ............................... 
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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. Rytmus je: 

a) pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných hlások 

b) pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík 

c) rým v básni 

 

27. Pojem science-fiction znamená: 

a) náučná literatúra 

b) predstavy človeka o budúcnosti 

c) vedecko-fantastická literatúra 

d) fantastická literatúra 

28. Doplň neúplné výroky. 

a) Súvislý neprerušovaný prejav jednotlivca je ................................ . 

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

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

d) Opakovanie divadelnej hry sa nazýva .................................. . 

 

29. Ktorý z uvedených jazykových prostriedkov je prirovnanie? 

a) zažiaria sťa hviezdy 

b) tichý oheň 

c) otvor si srdce 

d) život prenikne teplo 

 

30. V ktorej možnosti sú všetky umelecké jazykové prostriedky rovnaké? 

a) kvapka šťastia, pokojný hlas, zamatová trávička 

b) štadión burácal, šťastie sa usmialo, vietor povieval 

c) potôčik si pospevuje, hmla sadá na hory, víchrica zúrila 

d) nemaj veľké oči, jeho srdce zajasalo, sused vyhorel 

 

31. V ktorej z možností sú všetky pojmy charakteristické pre povesť? 

a) fantázia, reálny základ, epika 

b) fantázia, tragický koniec, próza 

c) vymyslený základ, fantázia, epika 

d) reálny základ, personifikácia, lyrika 

 

32. 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 

 

33. Označ možnosť, v ktorej nie je štúrovský básnik. 

a) Ivan Krasko,  

Ján Hollý 

b) Andrej Sládkovič, 

Samo Chalupka 

c) Janko Kráľ,  

Ján Botto 

 

34. V ktorej z možností je uvedené správne tvrdenie? 

a) Filmová rozprávka neobsahuje dialogizovanú reč. 

b) Derniéra je posledné predstavenie dramatického žánru. 

c) Inscenácia je úprava filmového diela do literárnej podoby. 

d) Scenárista a dramaturg sa nepodieľajú na realizácii filmu. 

 

35. 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. 

 

36. Ak má báseň príbeh, dej a hrdinu, hovoríme o básni: 

a) lyrickej b) lyricko-epickej c) epickej 

 

 


