
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom  maďarským 

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

Dunajská 13, 814 84 Bratislava 

 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry do I. ročníka       

gymnázia    

 

 

1. Doplňte i/í, y/ý! 

 

Knih_ sú naším vern_m priateľom. Berieme ich do rúk denne viackrát, najmä m_ žiaci. 

Najradšej čítam v postel_. Z rozm_šľania ma vytrhol matk_n vzdych. Spomínala na svoje 

neradostné detstvo. Jej star_ rodičia i rodičia žili na Orave. O oravských dedinkách sa hovor_ 

často. Žili tam b_str_ a pracovit_ ľudia. Nebáli sa zav_jajúcich vlkov. 

 

2. Určte druh súvetí!  

Utiekol si, lebo sa ma bojíš 

Myslí si, že stačí uvariť polievku. 

Dievčina sa nezľakla, ba ani sa len nepohla. 

Prudko mi bilo srdce, keď som sa na neho díval. 

Buď to spravíš dobre, alebo to nerob vôbec 

 

 

 

3. Utvorte 3 jednoduché vety, v ktorých slovo KNIHA bude (slovo môžete skloňovať): 

a) podmetom: 

 

b) predmetom: 

 

c) príslovkovým určením miesta: 

 

4. Číslovky napíšte slovom! 

December je (12.) ________ mesiac v roku. V obchode sa objavili (1.) _______kupci. 

Všetkých (7) __________ocenili, aj (7.)_______dostane dačo. (4.)________ z 

(8)_______pretekárov bol Peter.  

 

 

5. Slovné spojenie  DOBRÝ KAMARÁT dajte do vyznačeného pádu! 

a) Inštrumentál – jednotné číslo: 

 

b) Nominatív- množné číslo: 

 

 

6. Pripíšte 2 synonymá k daným slovám! 

a) chodiť- 

b) plakať- 

c) posteľ-  

 

7. Z prvého slova dvojice utvorte privlastňovacie prídavné meno! 

 

a) matka-bratia  :                                                  b)  bača-žena: 



d) kohút-spev:                                                      d)   Ján-auto: 

 

 

8. Utvorte vety na homonymá! 

byť – biť 

 

pysk – pisk 

 

nos -nos 

 

 

9. Vo dvojici viet použite dané sloveso v správnom tvare, potom určte, aké vety vznikli 

z hľadiska členitosti!             Pichať 

 

________ ma v boku.                    ______________________ 

 

Jožo ________Evu ceruzkou.       _______________________ 

 

 

10. Doplň predložky s, so, z, zo! 

 

Domov pôjdeme ___  mojím bratom. Brat príde ______školy až večer.  Dnes sa ____ toho 

pôvodného programu nič neuskutoční. _______ mnou sa ti bude učiť ľahšie. _______tej 

knihy budem večer čítať. Koláč spravím _______tvarohu. 

 

 

11. Napíšte k slovu SRDCE 

 

a)  personifikáciu: 

b) epiteton: 

c) prirovnanie: 

d) zdrobneninu: 

 

 

 

12.Dokončite vety! 

a) Autorom balady Žltá ľalia je_______________ 

b) Schému aabb má __________rým. 

c) Jeden riadok básne sa volá___________. 

d) Krátky epický útvar, v ktorom vystupujú zvieratá, ich konanie kritizuje nepekné 

ľudské vlastnosti sa volá____________. 

 

 

 

 

 


