
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

osemročné gymnázium 

 

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

Najkrajšie chv_le sme prežil_  vžd_  v pr_rode. Les  _o zvieratkami posk_tuje 

človeku možnosť o_d_chu. Mno_stvo   _táctva svojím spevom poteš_  každé 

srdce. Rovnako je to pri poh_ade na rozkv_tnutú lúku i kr_ky so žlt_m_  

kvetm_. Kvapk_  ros_  v tráve, v_chod slnka a ihravé l_stie na halú_kach. Ú_ky 

chodník po_   korunam_  stromo_ a nádherné zvieratká. Plávajúce kačk_ na 

hladine r_bníka a mal_   s_seľ  v_kúkajúci z nor_. To sú obrá_ky  prírod_. 

 

 

Pozorne si prečítaj nasledujúcu ukážku a vypracuj úlohy pod ňou: 

Rozprávka o dievčatku v mydlovej bubline 

Starý vodník v rybníku Ospalých kaprov, ktorý na Žofiu pri potoku Skalka oslávil 

presne 149. narodeniny,  mal nepríjemný zvyk. Vždy, keď si vypral vo vodnej zátoke svoje 

vodnícke šaty, na vodnej hladine stálo toľko peny, že sa kapry museli ponoriť až na samé dno. 

Vodník si odlomil stonku zo suchej trstiny. Najskôr po nej prešiel znalecky jazykom a konček 

odborne ocmúľal, párkrát ju poprevracal medzi bezzubými ďasnami a silno prefúkol. Niekedy 

to zatrúbilo, ale najčastejšie vypľul do jazera poriadnu slinu.  Chcel trafiť kapra, s ktorým sa 

večne škriepil kvôli častému praniu, lenže kapor sa bahnil niekde na dne vody a ani mu 

nenapadlo vystrčiť hlavu. Keď vodník zistil, že nemá komu robiť prieky, ponoril trstinovú 

slamku do mydlovej peny a poriadne zamiešal. Zaklonil hlavu k teplým lúčom slnka a opatrne 

fúkol. Na konci slamky sa objavila malá bublinka a ako starý vodník dúchal do slamky, 

bublinka rástla, až z nej bola pravá mydlová bublina, čo hrala všetkými farbami dúhy. 

 Práve vo chvíli, keď sa odlepila od stonky, aby letela svetom v náručí vetríka, pošmykli sa 

malej lúčnej víle na konári vŕby nôžky. Drobné dievčatko spravilo vo vzduchu kotrmelec, dvakrát 

sa otočilo a vhuplo priamo do bublinky. Dúhová guľa sa nad jej hlávkou zavrela a drobnučkú vílu, 

ktorej ešte nenarástli krídla, zväznila. Slamka sa vztýčila k nebu!   

Zdroj: https://www.sikovnamamina.sk/rozpravka-na-citanie/, 20.5.2020.    

 

 

https://www.sikovnamamina.sk/rozpravka-na-citanie/


1. Z ukážky nevyplýva tvrdenie: 

A) Starý vodník v rybníku Ospalých kaprov mal príjemný zvyk 

B) Vodník si odlomil stonku zo suchej trstiny jazykom a konček odborne ocmúľal. 

C) Vodník rád robil napriek kaprovi častým praním. 

D) Starý vodník dúchal do slamky a  bublinka rástla, až z nej bola bublina. 

 

2. Koľko zubov mal vodník?                      

 A) 0                  B) 1                   C) 2                     D) 3 

3. Vypíš vlastné podstatné meno - názov pre rybník. 

4. V ktorej možnosti je synonymum k slovu hrala z podčiarknutej vety? 

A) zabávala               B) fidlikala                   C) žiarila                     D) spievala 

5. Vypíš z podčiarknutej vety vzťahové prídavné meno a urči jeho vzor.  

6. Vystupňuj prídavné mená zlý a usilovný. 

7. Ktoré zo slovies nemá neslabičnú predponu? 

       A) spravilo              B) otočilo                          C) vhuplo                     D) vztýčila 

8. Urči slovné druhy vo vete Darovala som mu dve nové knihy. 

9. Urči gramatické kategórie a vzor podstatného mena, prídavného mena a slovesa z úlohy  

    č. 8. 

10. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza porekadlo.  

A) Držať jazyk za zubami. 

B) Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

C) Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

D) Kto vysoko letí, nízko padá. 

 

 

 



11. V ktorej z možností majú obidve podstatné mená rovnaký skloňovací vzor? 

A) ku dnu, farbu 

B) hlasom, tykadlám 

C) Rado, od živočíchov 

D) na koži, proti vôli 

 

12. Doplň poučky: 

Informácia o udalostiach a podujatiach, ktoré sa odohrali sa nazýva ............................ 

Rozprávky podľa obsahu delíme na fantastické,  ............................................................. 

13. Vypíš z druhého odseku slovo so slabikotvornou spoluhláskou. 

14. Koľko zdrobnenín je v 2. vete druhého odseku?      

 A) 1      B) 2        C) 3           D) 4 

15. Urči literárnu formu ukážky.         

 A) báseň     B) povesť      C) próza        D) poézia 

 

 


