
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom  maďarským 
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Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry do I. ročníka       

gymnázia   
 

 

 

 

1. Doplňte i/í, y/ý! 

 

Pod rozpálen___m nebom pomal__ krúžil sup. Poľahučky plachtil v obrovskej v_ške, ani 

len nepohol široko rozprestret_mi krídlami. Pod sup_mi krídlam_ ubieha dolina zas_paná 

úlomkami holých skál. Niekoľko kilometrov široký výbežok predhoria klesá do nekonečnej 

step_. Veľký tok nesie svoje vod_ medzi krov_m p_chľavých kr_kov. 

 

2. Určte druh súvetí! 

Ešte viac zbledol, ba aj ozelenel. 

Povedal, že prenocuje v záhrade. 

Keď nastala noc, vrabce zmĺkli. 

Spravil skúšky, lebo sa učil. 

Buď si očistíte topánky, alebo sa vyzujete. 

 

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

a) podmetom: 

 

b) predmetom: 

 

c) príslovkovým určením miesta: 

 

4. Číslovky napíšte slovom! 

Za (7)________horami stál veľký hrad. Potkol sa už na (1.) __________schodíku. 

Doma mám už (3.)__________ album tejto skupiny. Chlapci skončili na turnaji 

(2.)_______.  V (3) ________ triedach zajtra nebude vyučovanie. Akísi športovci z 

(9)________ európskych krajín sa zišli na pretekoch. 

 

 

5. Slovné spojenie  VERNÝ  PRIATEĽ dajte do vyznačeného pádu! 

a) Inštrumentál – jednotné číslo: 

 

b) Nominatív- množné číslo: 

 

 

 

6. Pripíšte 2 synonymá k daným slovám! 

a) vietor- 

b) dom- 

c) pršať-  

 

 



7. Z prvého slova dvojice utvorte privlastňovacie prídavné meno! 

 

a) otec - synovia  :                                                   b) učiteľ - kniha: 

d)  orol - zrak:                                                          d) Jozef - rádio: 

 

 

8. Utvorte vety na homonymá! 

farby - farbí 

 

čelo – čelo 

 

výr – vír 

 

 

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

z hľadiska členitosti!             tlačiť 

 

V žalúdku ju stále________ .          ______________________ 

 

František  _______káru.     _______________________ 

 

 

10. Doplň predložky s, so, z, zo! 

 

Deti vychádzajú ___školy. Zajtra sa budeme hrať __priateľmi.  Dám si chlieb __maslom. 

Vypadlo ti __tašky niečo hodnotné? Na ulici som sa stretol _____Zuzkou, ktorá sa 

rozprávala __Petrom. 

 

 

11. Napíšte k slovu SLNKO 

 

a)  personifikáciu: 

a) epiteton: 

b) prirovnanie: 

c) zdrobneninu: 

 

 

 

12. Dokončite vety! 

a) Autorom poviedky Rysavá jalovica je_______________ 

b) Schému abab   má __________rým. 

c) Zvuková zhoda slabík na konci veršov sa volá___________. 

d) Epická báseň s pochmúrnym dejom a tragickým záverom sa volá____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


