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Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

 

Simulovaná prijímacia skúška – školský rok 2018/2019 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 

 

 

 

Prečítaj si ukážku: 

Od vekov v Európe vládol v lesoch dub. Jeho majestátny vzhľad, košatá  koruna, 

impozantná výška a mohutný kmeň ho predurčovali na kraľovanie medzi  stromami. Bol 

zasvätený hromovládnemu bohu Perúnovi. Tvrdé a mocné drevo týchto  stromov bolo dobré 

na zbrane, stavby i zariadenia príbytkov. Plody boli potravou pre zver, konáre útočiskom  pre 

vtáctvo, koruna dávala tieň pred poludňajšou páľavou. Ľudia tento strom uctievali a vážili si 

ho. Dub bol germánskym symbolom. Germáni boli dávni rivali Slovanov a naši predkovia ich 

nadvládu znášali len ťažko. 

Slovania tak začali popri dube uctievať aj iný strom, ktorým bola lipa. Mali ju radi 

nielen pre jej mohutnosť a košatosť, ale aj vôňu a krásu. Jej listy majú tvar srdca. Navyše bola 

oveľa užitočnejšia. Milovali ju najmä včelári, lebo med z jej kvetov bol znamenitou lahôdkou. 

Mäkké drevo z lipy používali rezbári na výrobu rozličných nástrojov, najmä kuchynského 

riadu, ale aj na tvorbu umeleckých predmetov, sošiek a sôch. Lyko spod kôry bolo veľmi 

dobrým spojovacím materiálom, používalo sa ako obväzy. Verilo sa, že do lipy neudrie blesk.  

Viaceré staré lipy na Slovensku i v iných slovanských krajinách sú opradené 

povesťami a príbehmi z minulosti, spájané s hrdinami a kráľmi (lipa kráľa Mateja v 

Bojniciach). Ľudia ich starostlivo opatrujú a chránia. 

(P. Vrlík, P. Mišák: Rozprávky spod slovanskej lipy, upravené) 

 

1.Vymysli ukážke vhodný názov: 

 

2. Ktorá informácia vyplýva z textu? 

a)Najrozšírenejším stromom v európskych lesoch bol dub. 

b)Z dubového dreva sa vyrábali hudobné nástroje. 

c)Pod dubmi sa ukrývala lesná zver. 

d)Germáni a Slovania boli oddávna spriatelené národy. 
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Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

 

3.Podčiarkni  nepravdivé  tvrdenie: 

a)Dub bol pre svoj mohutný vzhľad kráľom medzi stromami. 

b)Dubové drevo ľudia využívali pri stavbách. 

c)Lesná zver sa živila dubovými listami. 

d)Ľudia mali duby vo veľkej úcte. 

 

4.Germáni a Slovania boli rivali. To znamená, že: 

a)boli spojenci     c)  navzájom sa ochraňovali 

b)boli protivníci               d)  spolu obchodovali 

 

5.Vypíš z textu synonymá k slovám: 

a)horúčava -     .........................................   c) chládok -       ......................................... 

b)maškrta -       .........................................     d) panovník -    ......................................... 

 

6. Pomenuj slovné druhy vo vete:  

Milovali ju včelári, lebo med z jej kvetov bol znamenitý. 

 

7. Označ možnosť, v ktorej je správne rozdelené slovo na slabiky: 

a) na-dvlá-da 

b) nad-vlád-a 

c) nad-vlá-da 

d) na-dvlá-da 

8.Pomenuj obrazné pomenovanie ktoré je založené na prenášaní ľudských vlastností na 

neživé predmety alebo zvieratá: 

__________________________________________ 

9. Podčiarkni slová, ktoré sú napísané nesprávne: 

včera, krezba, sopka, obchácka, preca, detstvo, vlhko 

 

 

10. Urč gramatické kategórie slovesa vo vete: 

Mäkké drevo z lipy používali rezbári.  

__________________________________________________________________________ 
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Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

11. Doplň vzor a pád nasledujúcich podstatných mien: 

Por. č. Podstatné meno vzor pád 

1. v škole   

2. od lekára   

3. pred továrňou   

4. bez kľúča   

12. Urč vety podľa obsahu: 

a) Urob si poriadok! –  

b) Pomóc! –  

c) Kedy prídeš? 

13.Urč druh uvedených zámen: 

a) jej kniha -  

 

b) videli ho -  

 

c) povedali mu -  

  

14. Ako sa nazýva príjemca listu alebo pohľadnice? 

_________________________ 

 

15. Napíš príklad na pranostiku : 

 

16. a) Zmeň slovosled vo vete tak, aby veta dávala zmysel, 

      b) nájdi vo vete sloveso a vytvor z neho neurčitok 

Dub bol germánskym symbolom. 

 

17. Ako sa volajú bratia, ktorí na územie Veľkej Moravy priniesli písmo – hlaholiku?  
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Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice  

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

18. Napíš aký je rozdiel medzi tradovaním a gradáciou: 

 

 

 

 

19. Doplň tvrdenia: 

a) Najznámejším zberateľom slovenských ľudových rozprávok je ............................................ 

b) Najznámejšou zbierkou orientálnych rozprávok je kniha ....................................................... 

 

 

20. Vypíš obálku, v ktorej posielaš list z Košíc sv. Mikulášovi na Severný Pól:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet bodov: Percento úspešnosti: 

Opravila: Kontrolovala: 
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Simulovaná prijímacia skúška zo slovenského jazyka 

Test 

Správne odpovede 

Por.číslo 

otázky 

Správna odpoveď  Maximálny  

počet bodov 

1. Slovanská lipa 1b 

2. c 1b 

3. c 1b 

4. b 1b 

5. páľava, lahôdka, tieň, kráľ 4b 

6. sloveso, zámeno, podstatné meno, spojka, podstatné meno, 

predložka, zámeno, podstatné meno, sloveso, prídavné meno 

10b 

7. c 1b 

8. personifikácia 1b 

9. krezba, obchácka, preca 3b 

10. Používali – 3.osoba, sg., minulý čas 3b 

11. v škole – žena, L 
od lekára – chlap, G 

pred továrňou – dlaň, I 
bez kľúča – stroj, G 

4b 

12. a) Urob si poriadok! – rozkazovacia veta 

b) Pomóc! – oznamovacia veta, forma zvolania 
c) Kedy prídeš? – opytovacia veta 

3b 

13. a) jej kniha - privlastňovacie 

b) videli ho - základné 
c) povedali mu - základné 

3b 

14. adresát 1b 

15. Katarína na ľade, Vianoce na blate. 1b 

16. Germánskym symbolom bol dub. (bol – byť) 2b 

17. Konštantín  a Metod 1b 

18. Tradovanie – ústne podanie, gradácia – stupňovanie deja 2b 

19. a) Dobšinský 
b) Tisíc a jedna noc 

2b 

20.  2b 

 

(100% - 47 bodov) 


