
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 13. mája 2019  
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

 
I. Pravopisné cvičenie   20 bodov 
 
Doplňte do textu chýbajúce písmená. 
 
tup- nôž, hrb- sa od bolesti, odvetné zápas-, otcov- priatelia, matk-na sestra, v areál- školy, 
ôsm- spolužiaci, ovčiarski ps-, predajňa obuv-, siedm- príklad, divé hus-, šikovn- murár-, 
navštívil dva  
hotel-, moja koleg-ňa,  -ámestie -sloboditeľov, rozdával autogram-, vrásky na tvár-, kŕmne 
zmes- 
 
II. Úlohy s krátkou odpoveďou                      20 bodov  
 
 
1. Doplňte koncovky -ou alebo -ov v slovných spojeniach. 

a) (so ) zlat..  stužk.. 
b) (z)  čiernych  oblak.. 
c) (pod)  rozbit..  stoličk.. 

2. Pre ktoré jazykové štýly sú charakteristické tieto znaky a vlastnosti? 
a) komunikatívna funkcia, jednoduché ústne vyjadrovanie, jednoduché vety, dialóg, 

slang 
b) komunikatívna a estetická funkcia, bohatá slovná zásoba, všetky druhy viet, pásmo 

postáv, pásmo rozprávača, jazykové umelecké prostriedky 

3. Utvorte cudzie slová s príponami podľa pokynov: 
a) -ista (jazdec na bicykli) 
b) -ita (spoločenstvo ľudí) 
c) -izmus (bezohľadné úsilie po kariére) 

4. K názvom štátov napíšte mená ich mužských obyvateľov: 
a) Austrália 
b) India  

5. Do frazeologických znakov vložte vhodné prídavné meno: 
a) odišiel s .................. nosom 
b) chváli sa ................... perím 

6. Utvorte L sg. od slovných spojení: 
a) danielí paroh 
b) krtí úkryt 

7. Vypíšte prisudzovací sklad z vety: Náš sused ošetroval stromy v záhrade. 
 
8. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo rušňovodič? 



9.Pomenujte umelecké jazykové prostriedky: 
a) Zrazu mal more času. 
b) Vietor si ticho húdol. 
c) Bol smädný ako ťava. 

10. Určte vetný člen podčiarknutého slova vo vete: V ruke držala známy zväzok kľúčov. 
 
 
III. Úlohy s výberom odpovede                       10 bodov  
 
 
Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárka, do príslušného riadku.  
 
11. V ktorej z možností je správne určená forma ľudovej slovesnosti: Ako ty o ľuďoch, tak 
ľudia o tebe. 

a) pranostika 
b) porekadlo 
c) epigram 
d) príslovie 

12. Ktorý z uvedených prostriedkov je prirovnanie? 
a) zažiari sťa hviezdy 
b) tichý oheň 
c) otvor si srdce 
d) životom prenikne teplo 

13. Aký vetný sklad predstavuje slovné spojenie: básnici, veľkí vlastenci a umelci? 
a) prisudzovací 
b) priraďovací 
c) podraďovací 
d) určovací 

14. Do ktorej skupiny slovanských jazykov patrí slovenčina? 
a) stredoslovanské jazyky 
b) južnoslovanské jazyky 
c) západoslovanské jazyky 
d) východoslovanské jazyky 

15. V ktorej vete je menný prísudok? 
a) Matka sa priblížila k svojmu synovi. 
b) Vietor začal prudko šľahať do stehien. 
c) Môj otec je lekár. 
d) A tak spisovateľ román nedokončil. 

16. Určte pád podčiarknutého podstatného mena vo vete: Dozvedel sa, že za chudobného 
človeka vylúštila jeho hádanku dcéra. 

a) genitív 
b) nominatív 
c) akuzatív 
d) datív 

17. Vyberte spisovný výraz: 



a) predsedkyňa 
b) kružítko 
c) pomazánka 
d) posilňovňa 

18. Ktorý jazykový štýl využíva mimojazykové vizuálne alebo akustické prostriedky, napr. 
gestá a mimiku? 

a) umelecký 
b) rečnícky 
c) publicistický 
d) náučný 

19. Vyberte rad, v ktorom sú neologizmy: 
a) dereš, groš, rechtor 
b) elektromobil, internet, projekt 
c) elasťáky, kámoš, matika 
d) šiltovka, dederónka, letkis 

20. V ktorej možnosti je uvedená časť z kompozície klasickej drámy, ktorá označuje 
nečakaný obrat     v doterajšom priebehu deja? 

a) katastrofa 
b) kríza 
c) kolízia 
d) peripetia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michalovce 13. máj 2019                             

------------------------------------------------- 
riaditeľka školy  
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Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 16. mája 2019  
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

 
I. Pravopisné cvičenie   20 bodov 
 
Doplňte do textu chýbajúce písmená. 
 
chytľavá v_róza,  _eľkonočné prázdniny, začiatkom jar_,  vypaľovanie tráv_,  mocn_ súper_,  
dlhé zimné večer_,   _túrov pravopis,  chutné r_zoto,  obkročný r_m,  silný v_chor,  nový 
b_c_kel, neverím klamárov_,  obľúbené p_žamo,  gaštanové p_ré,  michalovsk_ lekár_, 
cvičím na klavír_,  dva tunel_ 
 
 
II. Úlohy s krátkou odpoveďou                      20 bodov  
 
1. Doplňte chýbajúce informácie v texte: 

a) Organizovaná výmena názorov sa volá ......................... . 
b) V prihláške sa uplatňuje ............................... slohový postup. 
c) Otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď, je ..................... otázka. 

 
2.  Vypíšte z nasledujúcej vety časticu: Okrem mňa si to vari nikto nevšimol. 
 
3. Od číslovky 1 utvorte slovné spojenie: 

a) 1 svetre 
b) 1. záujemcovia 

 
4. Utvorte požadované tvary nasledujúcich slovných spojení: 

a) divá zver (G sg.) 
b) blízky hotel (L sg.) 
c) veľký buldozér (N pl.) 

 
5.  Zmeňte nezhodný prívlastok z nasledujúcej vety na zhodný a napíšte ho pravopisne 
správne: 

Čitateľ prechádza terénom jazyka bohatým na nárečové nerovnosti. 
 
6. Pomenujte typ vety z hľadiska obsahu: Myslíš to s ňou naozaj vážne? 
 
7. Po akom druhu slovníka by siahol čitateľ, ktorý by nerozumel slovu emócie? 
 
8. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky: 

a) Michalovce žijú športom. 
b) Hral ľavé krídlo. 
c) Strojná Elena zvážnela. 

 
 
 



9. Pomocou prídavných mien pomenujte vlastnosti, ktoré vyjadrujú frazeologizmy.    
    Aký je človek, o ktorom sa hovorí, že: 

a) má deravé ruky 
b) má dve tváre 
c) by srdce na dlaň vyložil 

 
10. Ktorý literárny druh: 

a) nemá rozprávača 
      b)   má pásmo rozprávača a pásmo postáv  
 
 
III. Úlohy s výberom odpovede                       10 bodov  
 
 
Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárka, do príslušného riadku.  
 
11. Do ktorej skupiny slov slovnej zásoby patrí slovné spojenie oháknutá kočka? 

a) odborné slová 
b) vulgárne slová 
c) hovorové slová 
d) nárečové slová 

 
12. Ktorá jazyková disciplína sa zaoberá poradím slov vo vete? 

a) morfológia 
b) syntax 
c) fonetika 
d) lexikológia 

 
13. Pre ktorý literárny žáner je typický veľký rozsah? 

a) novela 
b) román 
c) poviedka 
d) rozprávka 

 
14. Spojenie slov boli sledované je: 

a) slovesný prísudok 
b) zhodný prísudok 
c) slovesno-menný prísudok 
d) zhodný prívlastok 

 
15. Ktorým slovným druhom je zvýraznené slovo vo vete: Mám okolo dvesto eur. 

a) spojka 
b) príslovka 
c) častica 
d) predložka 

 
16. Babičkine záhony ruží vidieť z pravej strany mosta.  
Začiatočné písmena slov v uvedenej vete sú: 

a) párové znelé spoluhlásky 
b) tvrdé spoluhlásky 



c) nepárové znelé spoluhlásky 
d) obojaké spoluhlásky 

 
 
17. Vyberte typický symbol slovenských romantikov, ktorý používali vo svojej básnickej 
tvorbe: 

a) reč pradedov 
b) orol 
c) topoľ 
d) havran 

 
18. Ktoré z nasledujúcich súvetí je podraďovacie? 

a) Som zvedavá, kedy sa dostanem do kina. 
b) Rozvešaj ich, idem ti urobiť obed. 
c) Celá je prechladnutá a nechce si odmerať horúčku. 
d) Mám odovzdať článok, a nemám ešte ani riadok. 

 
19. Do ktorého jazykového štýlu patria slovné spojenia: stáročné duby, mladučká deva, prišla 
vesna. 

a) hovorový 
b) administratívny 
c) umelecký 
d) odborný 

 
20. V ktorej z možností je správne napísaný názov ulice: 

a) Hviezdoslavova ulica 
b) Hviezdoslavová ulica 
c) ulica Hviezdoslava 
d) Hviezdoslavova Ulica 
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