
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

osemročné gymnázium 

 

1. Pravopisné cvičenie. Doplň chýbajúce písmená, prepíš celý text správne. 

Bol krásn_  jarn_  deň. Slniečko v_chádzalo spoza mrako_ . Lesklé 

kvapk_ ros_ žiar_li na zelenkav_ch listoch prvej tráv_ . Na tvár_  sa m_  

rozhostil spokojn_  úsme_ . Začínalo moje ob_úbené ročné obdobie. Už dl_šiu 

dobu som sa tešil na tento čas. Pripravujeme sa _o sestrou na malé húsatká, 

kuriatka a káčatká. Už tera_ sa pod oknam_  klbčia farebné mačence. Budem ich 

musieť k_miť skoro ráno. Zároveň na nich budem dávať pozor, ab_  nám 

neničil_  záhradu. Ide však o príjemnú prácu, ktorá ma bav_ . Zhlboka som sa 

nad_chol a z police som v_bral baganče. 

 Sliepočky sa už nespokojne hm_rili na b_dle. Po otvorení maštale _  nej 

vyleteli r_chlosťou blesku. Hneď po nich som nak_mil a vypustil na dvor aj 

hus_  a kačk_ .  

             

Pozorne si prečítaj nasledujúcu ukážku a vypracuj úlohy pod ňou: 

Na tom by nebolo nič zvláštne a nezdalo sa jej to nezvyčajné, ani keď začula, ako si králik 

zhlboka vzdychol. No keď si králik napokon vybral z vrecka na veste zlaté hodinky, pozrel na ne 

a hneď bežal ďalej, Alica vyskočila. Až vtedy si uvedomila, že ešte vlastne nikdy nevidela králika 

s vreckom na veste, navyše, aby si z neho vyberal hodinky. Rozpálená od zvedavosti rozbehla sa 

cez pole za ním, no zazrela už len to, ako sa šuchol do veľkej králičej nory pod kríkom. V jednom 

okamihu sa pustila za ním a ani len nepomyslela na to, ako sa dostane stade zasa von. Králičia 

nora bola na kúsku rovným tunelom. No odrazu sa nora začala prudko zvažovať, tak prudko, že sa 

Alica ani nestihla zastaviť a už padala do akejsi tmavej jamy. 

        L. Carroll: Alica v krajine zázrakov (úryvok) 

1. Ktorá veta o texte je pravdivá?  

a) králik sa sám so sebou rozprával a náramne vzdychal 

b) Alica zazrela už len to, ako sa šuchol do veľkej líščej nory  

c) Alica si uvedomila, že ešte nevidela králika s vreckom na veste 

d) králik si vybral z vrecka na veste strieborné hodiny 



 

2. Ktorý výrok NIE je pravdivý?  

a) Je to ľudová rozprávka, ktorej autor je neznámy 

b) Je to umelá rozprávka, ktorej autor je známy. 

c) Je to autorská rozprávka, ktorej autor je známy.       

 

3. Vypíš z textu vetu, v ktorej sa objavuje nonsens. 

 

4. Vypíš z textu príklad na zdrobneninu. 

 

5. Doplň poučku: 

Prízvuk je výraznejšie vyslovenie slabiky. Hlavný slovný prízvuk je v slovenčine na  

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

6. Urč slovné druhy vo výrazne (tučne) vyznačenej časti vety.  

 

7. Vypíš  z nasledujúcej vety jedno podstatné meno, jedno prídavné meno a jedno 

sloveso a urč ich gramatické kategórie a vzor: 

Na prvom poschodí nášho rodinného domu mi rodičia zariadili detskú izbu. 

8. Vyber možnosť s podstatnými menami, v ktorých sa píše v pádových príponách -y. 

a) za stenou, na oblohe, v lesoch 

b) nad policou, v obciach, s loďou 

c) jablká, skálie, kufrisko 

d) pri kominároch, o vojakoch, za junákom 

 

9. Prepíš vetu a podčiarkni v nej spoluhlásky, v ktorých nastáva spodobovanie:  

Až vtedy si uvedomila, že ešte vlastne nikdy nevidela králika s vreckom na veste. 

10. Doplň k podčiarknutému slovu antonymum:   

Bola na kúsku rovným tunelom.         

 



11. Nahraď podčiarknuté slovo synonymom:  

...no zazrela už len to, ako sa šuchol do veľkej králičej nory pod kríkom.   

             

12.  V skupine neznelých spoluhlások je jedna znelá, vypíš ju:  

S, G, P, T, Ť, F, Š, Č, K, CH, C    

13.  Nájdi len podstatné mená, ktoré skloňujeme podľa vzoru stroj:  

strom, dom, kraj, posteľ, opravár, chodník, zajko, stojan, obhajca, plač, tieň, chlieb, súmrak, 

kolega             

14. V prvej, podčiarknutej vete, je slovo so slabikotvornou spoluhláskou. Vypíš ho: 

 


