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Kód žiaka:                                                                                                                  Počet bodov:

1. Z textu vyplýva, že:
A) Paľo Ťapák a Anča sú manželia. 
B) Anča je najstaršia z Ťapákovcov.
C) Matka Ťapákovcov sa vydala za Jabloncka a odišla.
D) Na čele rodiny by mal byť najstarší zo synov.

2. Z textu nevyplýva, že:
A) Ťapákovská rodina má viac ako desať členov. 
B) S Iľou najviac nesúhlasí Anča. 
C) Anča nechodí, len po štyroch sa posúva. 
D) Po smrti otca sa nemal kto postarať o ovce.

3. Určte vzor podstatného mena Paľo: 
A) chlap 
B) hrdina 
C) dub 
D) mesto

4. Určte podmet vo vete: „Lámka jej telo pokazila ešte za malička.“
A) telo 
B) jej 
C) lámka 
D) podmet je nevyjadrený

5. Určte jazykový štýl ukážky.

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

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Prijímacie skúšky zo  slovenského jazyka a literatúry - 13. 5. 2013

Ukážka:
Božena Slančíková–Timrava: Ťapákovci
U Ťapákov národa je veľa. Štyria bratia so ženami a deťmi, piaty, najmladší Mišo, ešte mládencom. Dievka 
jedna, Anča, tridsaťročná – nevydatá. Nevydala sa – je mrzáčkou. Lámka jej telo pokazila ešte za malička. 
Nechodí, len na dlaniach a kolenách čo sa vláči po chyži. Po driek je pekná; tvár má krásnu dosiaľ, ale nohy si 
vystrieť nemôže... Veľa je ľudí u Ťapákovcov... Keď sa všetci zídu, temer nestačia lavice. A keď obsadnú stôl 
na obed, čo len po sedem ráz začrú do misy s lyžicami, už sa i vyprázdni... Ľudu dosť, ale to je chyba, že nieto 
hlavy v dome. Ešte kým stará gazdiná, ich mať, žila, bolo ako-tak. Ale ako ona v pominulú zimu uložila ustaté 
kosti do hrobu, jej pozostalí sú ako ovce bez pastiera. Otec umrel dávno – nieto, kto by viedol veľkú čeľaď. 
Chlapi síce znášajú, oni pristali, aby gazdom bol najstarší brat Paľo, ako sa i patrí; ale ženy sa uzhodnúť 
nemôžu. Najstaršia nevesta Iľa, od Jablonckov braná, myslí, že jej náleží veslo, i drží ho v ruke, no z 
ostatných ani jedna nie je spokojná s tým, a najnespokojnejšia mrzáčka Anča peknej tváre.

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 45 minút.
                                                                                                                                             Prajeme vám veľa úspechov. 



Strana 2 z 3

6. Určte, čo znamená veta „Ľudu dosť, ale to je chyba, že nieto hlavy v dome.“
A) Všetci Ťapákovci sa po maminom odchode pominuli na rozume.
B) Nikto z rodiny Ťapákovcov nemá vzdelanie.
C) U Ťapákovcov nikto neriadi chod rodiny.
D) Ťapákovci nemajú kde hlavu zložiť, lebo prišli o dom.

7. Utvorte požadovaný tvar slov:
A) os (lokál singuláru)              .........................................
B) zviera (nominatív plurálu)    .........................................
C) sokolí (lokál singuláru)        .........................................

8. Vytvorte od uvedených zvieracích podstatných mien prídavné meno.
A) kamzík    .........................................
B) buldog    .........................................
C) sokol      .........................................

9. Označte možnosť, v ktorej sú uvedené slová so správnou príponou:
A) dal prednosť idei slovanskej vzájomnosti, zveri sa ho nebáli, zlaté medaily
B) dal prednosť idei slovanskej vzájomnosti, zvery sa ho nebáli, zlaté medaily
C) dal prednosť idey slovanskej vzájomnosti, zvery sa ho nebáli, zlaté medaile
D) dal prednosť idey slovanskej vzájomnosti, zveri sa ho nebáli, zlaté medaily

10. V ktorej možnosti sú bezchybne utvorené všetky číslovky?
A) od dvadsiatehosiedmeho domu, tristo jedna korún, desiaty žiak
B) tisíc dvesto dvadsiati piati muži, dvoj násobný počet, päť krát viac čísel
C) zo siedmich detí, k päťdesiatym narodeninám, tri razy
D) mnohý výtvarníci, trojaký chlieb, tisíci deň

11. Slovo v zátvorkách dajte do príslušného pádu, zachovajte singulár:

s vysušeným (prútie) .........................................

12. Určte podčiarknuté vetné členy vo vete:
Moji hostia  z neďalekého zahraničia  sa dnes oboznámili s históriou nášho mesta .
hostia            .........................................
zahraničia    .........................................
mesta            .........................................

13. Koľko viet sa nachádza v nasledujúcej súvetí?
Kto trpaslíka počúval, akoby sa bol sám vydal na cestu a kým si spokojne sedel v Benátkach, jeho duch 
už radostne alebo s  úzkosťou putoval po ďalekých moriach a rozprávkových krajinách a nechal sa 
unášať fantáziou.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

14. Napíšte antonymum k slovu hovoriť.

.........................................
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15. Ako sa nazýva obyvateľ Starej Ľubovne?
A) Staroľubovnian 
B) Staroľubovňanec 
C) Staroľubovňan 
D) Staro Ľubovnian

16. Ktorá z nasledujúcich viet je podraďovacím súvetím s vedľajšou vetou prívlastkovou?
A) Kde nechodí slnko, tam chodí lekár.            
B) Odporučili mu, aby zmenil zamestnanie.
C) Stroj spracuje všetko, čo mu podhodia.       
D) Prečítal som si romány, ktoré si mi požičal.

17. Ktoré slovné spojenia nie sú synonymami?
A) senzitívny – vnímavý, citlivý
B) devastácia – pohroma
C) komunikácia – dorozumievanie telom
D) racionálny – rozumný

18. Ktorá  dvojica slov je nesprávne rozdelená na slabiky?
A) roz – vo – nia – va – la          in – di – ví – du - um 
B) de – mo – kra – cia                od – ze – mok
C) vy – čís – liť                              mä – so – prie – my – sel
D) gym – ná – zi – um                čia – ra

19. V ktorej z viet je použitý náučný (odborný) štýl? 
A) Bol mi vydaný duplikát vysvedčenia. 
B) Laminárne prúdenie je prúdenie kvapaliny, pri ktorom prúdnice zostávajú pravidelne
     rozložené. 
C) Žiadam o potvrdenie účasti na rokovaní. 
D) Na matike sme preberali Pytagorovu vetu.

20. V ktorej z uvedených ukážok je použitý informačný slohový postup? 
A) Teleso na naklonenej rovine sa udrží v rovnovážnej polohe toľkokrát menšou silou, ako je 
     gravitačná sila Fg, koľkokrát je výška h naklonenej roviny menšia ako jej dĺžka l.
B) Monika bolo šestnásťročné štíhle dievča s hustými vlasmi farby dozrievajúcej pšenice, ktoré 
     svojimi rozumovými schopnosťami prevyšovalo väčšinu svojich spolužiakov.
C) Potom začul veselé výkriky a keď sa obzrel, videl za sebou štvoricu svojich spolužiakov, ktorí 
     práve prebrodili plytký potok a smerovali k nemu.
D) Dňa 12. mája 2011 o 14:00 hod. sa uskutoční v klubovni školy stretnutie začínajúcich   
     novinárov.

21. Napíšte tri druhy rýmov, ktoré poznáte a napíšte aj ich schémy: 
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................

22. K audiovizuálnym druhom umenia patrí: 
A) ľudová rozprávka      
B) rozhlasová rozprávka     
C) televízna rozprávka
D) autorská rozprávka
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