
 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 

Prijímacie skúšky zo  slovenského jazyka a literatúry 

1. 4. 2015 
 

Kód žiaka:                                                                               Počet bodov: 
 

 

V úlohách s výberom odpovede (A,B,C,D) je správna vždy iba jedna z možností. Vami 

vybranú možnosť označte krúžkom. Za každú správnu odpoveď získate 1 bod. Na 

vypracovanie testu máte 60 minút. 

                                                                                                       Prajeme vám veľa úspechov.  

 

 

Ukážka č. 1 

Ján Botto: Smrť Jánošíkova 

 

Janík spoza stola ani hor’ nevstáva 

a tí dnu naň kypia ako divá riava: 

„Nebojte sa, chlapci! Smelo sa doňho len! 

Však nás je tu tisíc, a on je len jeden!“ 

Tak teda? − dobre, no! − zahrajú v ňom žily: 

Hrmien bôh! koľko vás ide do pôl kily?! 

Jednu rúčku vpravo, druhú vystre vľavo: 

a už drábi ležia ako v báni drevo. 

I bol by už Janík na slobode býval, 

keby sa na neho zlý duch nebol díval. 

No, baba, babečka zavreští z prípecka: 

„Podsypte mu hrachu, budete bez strachu!“ 

Nasypali hrachu pod jelenie nôžky: 

hneď mu dali na ne centové ostrôžky. 

Ale sa Jánošík sotva popohýna, 

už mu putá spŕchnu sťa dáka škrupina: 

[...]  

Darmo doň rúbali, darmo doň strieľali, 

darmo, predarmíčko jak do žuloskaly. 

A bol by už Janík na slobode býval, 

keby sa na neho zlý duch nebol díval. 

No, baba, babečka zavreští z prípecka: 

„Rúbte mu do pása, tam je jeho spása!“ 

Tu naraz sto pušiek doňho zahrmelo, 

tu naraz sto šabieľ hromom doň udrelo; 

No všetky tie šable, no všetky tie strely 

naspäť vám od neho do vrahov udreli. 

Len jedna krivuľka, čo spakruky švihla, 

čarovnú mu žilku v opasku prestrihla: 

„Hej, ta ste mi dali, čo ste mi dať mali!“ 

Už junák Jánošík jak ten chlapček malý, 

už mu rúčky, nôžky v putá okovali. 

Bodaj teba, baba, čerti boli vzali! − 

 

1. Vypíšte z textu ukážky slovné spojenie, ktorým je vyjadrené, že Jánošík bol rýchly a 

obratný. 

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

 

2. Posúďte, ktorá z možností nesprávne interpretuje príslušnú časť ukážky. 

A. Slová Nebojte sa, chlapci! Smelo sa doňho len! slúžili na povzbudenie. 

B. Slová Hrmien bôh! koľko vás ide do pôl kily?! vyjadrili údiv postavy. 

C. Slová Podsypte mu hrachu, budete bez strachu! boli mienené ako rada. 

D. Slová Ale sa Jánošík sotva popohýna ukázali na bezmocnosť postavy. 

 

3. V ktorej možnosti je najviac jednoslabičných slov?               

A. Tak teda? − dobre, no! − zahrajú v ňom žily 

B. Hrmien bôh! koľko vás ide do pôl kily?! 

C. No, baba, babečka zavreští z prípecka  

D. už mu rúčky, nôžky v putá okovali 



4. Opravte nesprávne vytvorený slovesný tvar z vety Jednu rúčku vpravo, druhú vystre 

vľavo. 

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

 

5. Aký rým je použitý v prvých štyroch veršoch ukážky? 

 

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

 

6. Vypíšte z ukážky všeobecné podstatné meno označujúce hlavnú postavu a určte jeho 

skloňovací vzor. 

 

  ......................................... – ..........................................   

 

7. Vyhľadajte v texte jednoslovné pomenovanie a v správnom tvare ho doplňte do 

nasledujúceho tvrdenia. 

Adresátom slov Rúbte mu do pása, tam je jeho spása! je/sú: ..........................................   

 

8. V ktorom slovesnom tvare nastáva spodobovanie? 

A. predvídali  B. vypísaný  C. vystúpenie  D. predčitoval 

 

9. Vyberte možnosť, v ktorej sú umelecké prostriedky z ukážky určené v správnom 

poradí. 

však nás je tu tisíc, a on je len jeden!; kypia ako divá riava; zahrajú v ňom žily 

A. kontrast, prirovnanie, metafora  B. metonymia, anafora, metafora 

C. metafora, prirovnanie, metonymia D. hyperbola, metafora, personifikácia 

 

10. V ktorej z nasledujúcich možností boli všetky slová vytvorené rovnakým 

slovotvorným postupom? 

A. psiska, chlapčeka, TANAP-u, okienka   

B. topánočka, chlapčenský, zemepisný, pravnuk 

C. moreplavec, niekoľkonásobný, svetlomodrý, vodovod 

D. teplomer, predvčerom, nástroj, výzbroj  

 

 

Ukážka č. 2 

Kukučín, M.: Veľkou lyžicou 

 

„A kdeže ste boli, Durduľa?“ 

„U Koreňov. Zavolala ma, že husi podšklbať. Prvý raz! Iné už budú druhý raz 

zanedlho... Neskoro sa vykotúlili. Ja, husi, treba chovať, pohadzovať, opatriť.“ 

Na všetky steny by nepopísal, čo Durduľa napletie, keď sa jej jazyk rozviaže. Ona vie 

všetko. Je chudobná i stará, i do roboty nesúca. Keby nie jazyk, zomrela by od hladu. Ten ju 

živí. Ženy sa jej boja – podplácajú ju. Iné zas ľúbia klebety – odmeňujú sa jej. Jediné, čo vie 

ešte robiť, je, že podškĺba husi; a tak vandruje z domu do domu. 

Richtárka s ňou nikdy neplietla ploty. Rada je, keď ju nevidí. I teraz by najradšej šla 

domov. Ale Durduľa ju drží za ruku. 

„Čo vám ja poviem,“ vraví skoro šepky, držiac jej ruku, „ale sa nikomu nezjavte! Váš 

bol v nedeľu po večierni v meste.“ 

„Mal robotu, bol,“ odpovedá Richtárka znepokojená. „Nuž?“ pýta sa chladno. 



„Vodil sa s Masliačkou. Bola vyobliekaná – všetko šušťalo na nej.“ Mlčí a čaká, čo tá 

na to. Teší ju, keď môže ovaliť dakoho tu po hlave, tu bodnúť rovno do srdca. Richtárka sa 

ani nehla. Vari ani nepočúva. „Vošli do hostinca. V bočnej vraj sedeli do tvrdej tmy...“ 

Richtárke trhlo obe ruky. V_trhla ich r_chlo z Durdul_n_ch a napráva si šatku. 

Trasú sa, habkajú sem i tam. Ale mlčí – len sama v sebe myslí: Iste boli, iste – nehovorila 

by... A všeličo vidí teraz, čo pred chvíľou nevidela. Muž je už nie, čo býval. Čosi kuje. Hľa, 

oddávna badá, že sa premenil. Nevedela skade, ako, prečo. Už vie. Pre ňu – pre ňu! Bola by 

zaplakala, zalomila rukami, ale premohla sa. Nesmie sa prezradiť. Keď sa trochu zozbierala, 

riekla tichým hlasom: „Ľudia zlí vymýšľajú...“ 

 

11. V ktorej možnosti sú iba ohybné slová z ukážky? 

A. čosi, sama, teraz  B. sama, domov, tu 

C. domov, raz, ňu  D. raz, čosi, ju 

  

12. Z ukážky nevyplýva, že Durduľa je 

 A. zlomyseľná, chudobná.   B. zhovorčivá, podrývačná. 

 C. dobromyseľná, pohodlná.   D. klebetná, škodoradostná. 

 

13. Ktorá možnosť obsahuje jednoduché súvetie? 

A. A kdeže ste boli, Durduľa? B. Habkajú sem i tam. 

C. Rada je, keď ju nevidí.   D. Je chudobná i stará. 

 

14. Umelecký prostriedok z ukážky jazyk, ten ju živí voláme: 

A. hyperbola.   B. metonymia. 

C. personifikácia.  D. anafora. 

  

15. Vypíšte z textu slovné spojenie (2 slová), ktoré je synonymom slovného spojenia 

neprezraďte (nikomu). 

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

 

16. Označte možnosť, v ktorej sú správne doplnené písmená zo zvýraznenej vety z 

ukážky. 

A. i, y, i ,ý  B. y, ý, i, ý 

C. i, ý, y, y  D. y, ý, y, ý 

 

17. Ako sa nazýva v literárnej teórii dorozumievanie postáv v prvých dvoch odsekoch? 

  

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

 

18. Doplňte slovo do vety: Tretí odsek je vytvorený ................................................ 

slohovým postupom. 

 

19. Ktoré z uvedených ustálených spojení sa významovo najviac zhoduje  

s frazeologizmom nehas, čo ťa nepáli ? 

A. nepchaj nos do cudzích vecí  B. nerob si z toho ťažkú hlavu 

C. nemaľuj čerta na stenu   D. neber si ako baran na rohy 

 

 

 

 



20. V ktorej z viet je slovo napriek príslovkou? 

A. Napriek únave pokračovali v práci 

B. Odišiel napriek jej protestom. 

C. Deti robili rodičom napriek. 

D. Napriek matkiným prosbám sa odsťahoval. 

 

21. Určte podčiarknuté vetné členy vo vete: 

Zahraniční turisti sa oboznámili s históriou nášho mesta. 

turisti – ..........................................   

históriou – ..........................................   

mesta –  ..........................................   

 

22. Ktorej z viet zodpovedá: Jednoduchá veta dvojčlenná, neúplná, s viacnásobným 

vetným členom, oznamovacia. 

A) Lekári mu odporučili zmenu v zamestnaní.  

B) Dom postavili na vysokých skalách. 

C) Hrali rozličné hry.                                         

D) Rozprávali sa o deťoch, o počasí. 

 

23. Nájdite sloveso, ktoré nie je neplnovýznamové: 

A) hlásiť   B) prestať 

C) nemusieť   D) začať 

 

24. Utvorte od slovesa prepísať:  

A) rozkazovací spôsob v 1. osobe plurálu   .............................................. 

B) slovesné podstatné meno                        .............................................. 

C) podmieňovací spôsob minulého času v 1. osobe plurálu     .............................................. 

 

 

25. Uveďte, do ktorého jazykového štýlu patrí nasledujúca ukážka. 
Zmluvné strany sú plne spôsobilé k právnym úkonom. Tento právny úkon uzatvárajú zmluvné 

strany v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka slobodne, dobrovoľne, bez právnej 

povinnosti. 

 

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


