
Felvételi szlovák nyelvből és szlovák irodalomból – minta 

 

1. Doplňte chýbajúce písmená.                                                                                          /8 

  

 Pýcho__ zámožných páno__ boli sokol__. Na poľovačke bol najužitočnejší nie meč, ale 

 

 ostr__ sokol__ zrak. Na siedm__ch vozoch v__seli klietky __ dravými sokolm__.  

 

Zvolensk__ sviečkari týždeň odlievali sviece. Dedo  uveril vnukov__, veď aj __   holubmi  

 

hovoril ako ___o znám__mi. Kráčal__ pomal__. 

 

 

2. Určte druh súvetí. Pri priraďovacom súvetí napíšte aj  jeho druh, pri podraďovacom 

druh vedľajšej vety.                                                                                                         /4 

 

Boli by sme zostali dlhšie, lenže otec nedovolil. 

 

 

Horár nám ukázal, ktorým smerom utekali pytliaci. 

 

 

Keď sme vyšli von, všetci sedeli v aute. 

 

 

Žena mu dávala studené obklady, aby sa prebral. 

 

 

3. Vo vete presne určte vetné členy ( napr. prísudok-slovesno-menný).                                  /7 

 

Vysoký hrebeň hory sa večer strácal v tmavých oblakoch. 

 

vysoký-                                        hrebeň-                                                   hory-   

 

večer -                                          sa strácal-                                             (v)tmavých- 

 

 v oblakoch-                          

 

4. Z  vety  V novej triede žiaci  a žiačky vyzdobili drevené nástenky  vypíšte. 

prisudzovací sklad:                                                                                                          / 3 

 

 

určovacie sklady: 

 

priraďovací sklad: 

                                                      

5. Utvorte z výrazov zložené slová.                                                                            /2 



liečba vodou - 

 

kresba perom - 

 

lekár zvierat – 

 

známy vo svete - 

 

 

6. Určte vety podľa členitosti.                                                                                              /2 

 

Nikdy tu nebude šťastný.                                    ____________________________ 

 

Za skalami čosi zasyčalo.                                    ____________________________ 

 

 

 

7. Napíšte, ktoré neohybné slovné druhy sa v uvedených vetách nenachádzajú.           /2 

                                                                                          

A. Nono, nelez na ten stôl ani stoličku!                          ___________________________ 

   

B.  Ale včera si to nepovedal ani mame, ani otcovi.      ____________________________ 

 

 

8. Utvorte od daných slovies:   2. osobu,  jednotné číslo,  rozkazovací spôsob                    /1                                                                        

 

A. kresliť-               ______________ 

 

B. viezť-                  ______________ 

 

 

9. Číslice napíšte slovami.                                                                                                     /2 

 

8 lekári-    ______________                                              8. obchod-   _____________ 

 

4 susedia-  _____________                                                2 sestry-      _____________ 

 

                                      

 

10.  Doplňte spôsob, akým boli slová vytvorené .                                                                  /1  

                                                             

zemepis -                                                                   namaľovať –  

 

 



11. V ktorej možnosti sú všetky názvy napísané správne?                                                 /1 

 

A. Južná Amerika, ulica mieru, vianočné sviatky, inkovia 

B. južná Amerika, Ulica Mieru, Vianočné sviatky, Inkovia 

C. Južná amerika, Ulica mieru, vianočné sviatky, inkovia 

D. Južná Amerika, Ulica mieru, vianočné sviatky, Inkovia 

 

12. Zmeňte nepriamu reč na priamu.                                                                                 /1       

 

Učiteľ mi rozkázal, aby som zotrel tabuľu. 

 

 

 

 

13. V ktorej z možností nenastáva spodobovanie?                                                                /1       

A. prosba 

B. sme tu 

C. babkinou 

D. so mnou 

 

14. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky.                                                                   /2 

 

roztomilá polovička                          ___________________ 

     

hviezdy sa na mňa usmiali                ___________________ 

 

čítam Jesenského                               ___________________ 

 

zavládne smútok súmraku                  ___________________ 

 

 

15. Doplňte vety.                                                                                                                   /2 

                                                                                                                                            

A. Zvuková zhoda slabík na konci veršov sa nazýva.............. 

B. Verš je  .............    .................      básne. 

 

16. Určte rým úryvku  a napíšte jeho schému.                                                                   /1 

 

 Tie hlboké veže- 

veď ja ich prelámem, 

 tie zámocké stráže- 

veď ich oklamem.                                                         

rým: _____________                                                  schéma:______________                                                                 


