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Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory      do 1.ročníka 

osemročného štúdia v školskom roku 2014/2015 

Pravopisné cvičenie ( Doplň chýbajúce i, í, y, ý .) 

V tomto roku sa ukazuje tuhá z_ma. Najlepšie by bolo prez_movať v teplej posteli. Len tak si trochu 

kedy-tedy zaz_vať a znovu odd_chovať. Nebol by z toho nijak_  úžitok ani z_sk, ale aspoň by som 

v_čkal leto. Leňošenie sa nekoná! Jano ma poz_va na klz_sko zahrať si hokej. Nemusí ma viac 

prehovárať a vyz_vať. Presvedčil som sa, že aj z_ma má svoje čaro. Na klz_sku sa oz_val náš rev 

a kr_k. Domov som sa vrátil uz_men_, ale spokojn_. Len jaz_k sa mi akosi od tej z_my zamotal. 

Nemohol som ho rozviazať. Neviem, bude to z_mou či tým revom? 

Úlohy z jazyka a literatúry 

1. Poskladaj z písmen v  zátvorke prídavné meno a doplň do vety. 

a) (siUolývn) ..........................žiak dosiahne (orbéd) ................ známky. 

b) Mama si zašila (ortzhénar)..................... rifle. 

c) Dedkovi som kúpil (báyrsykr)..................prút. 

 

2. Doplň znamienka v priamej reči: 

Matka zavolala na dcéru Monika, vstávaj, ideme na výlet! 

 

3. Utvor tvary: 

námestie ( G pl.) ............................................ 

vnúča (D sg.) .................................................. 

noha (G pl.) ................................................... 

nôž ( G sg.) .................................................... 

 

4. Podčiarkni spoluhlásky, ktoré sa spodobujú a napíš ich výslovnosť: 

Chlapec vložil jeden hrášok do praku a vystrelil. 

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

 

5. Vo vysok_ch bralách zvedav_ turisti zbadali zviera podobné tmavej koze. 

Doplň i/í, y/ý a obidve slová zaraď do slovného druhu:................................ 

Podľa akého vzoru sa skloňujú?..................................................... 

6. Napíš rým k slovám:  

a) sníček ................................................... 

b) mamička .............................................. 

c) beží ...................................................... 



 

 

7. Krátka rozprávka (môže byť aj veršovaná), v ktorej sa zvieratám pripisujú ľudské 

vlastnosti a skutky, sa volá : a) báj , b) báseň, c) bájka .Zakrúžkuj jednu správnu 

odpoveď. 

8. stôl, stolička, skriňa, posteľ, kreslo 

a) Skupinu slov pomenuj spoločným názvom. ................................................ 

b) Slová usporiadaj podľa abecedy. 

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

 

9. V ktorej z možností sa podstatné mená skloňujú podľa toho istého vzoru? 

Zakrúžkuj jednu správnu odpoveď. 

a) družina, čiapka, ulica 

b) plecami, na slnci, moria 

c) na vŕšku, kuchárovi, háje 

 

10. Oblečiem si teplý kabát. 

V ktorom páde je slovo kabát? .............................. 

 

11.  Vypíš mená spisovateľov: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

12. Počas letných prázdnin si určite nájdeš čas aj na dobrú knihu. Budú medzi nimi aj tieto 

knihy? Doplň celý názov knihy: 

a) Rozprávka o rybárovi a ................................... 

b) Danka a....................................... 

 

13. Napíš prirovnanie: 

a) biely ako............................... 

b) prítulný ako ......................... 
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