Ukážka úloh prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 4-ročný študijný
program
1. Ktorá z uvedených viet je napísaná pravopisne správne?
a) Žiaci zo Spišskej Novej Vsi navštívili Chrám Matky Božej v Paríži.
b) Návštevník Nitry si v sprievode nitranov prezrel nitrianske ulice.
c) V Slovenskom Národnom Divadle bola premiéra Predanej nevesty.
d) Predmet Slovenský jazyk a literatúra patrí k mojím najobľúbenejším.
2. V ktorej z možností sa nachádza slovo, ktoré do synonymického radu nepatrí?
a) ozvena, ohlas, echo, zavýjanie
b) odrazu, znezrady, naraz, náhle
c) ponížiť, pokoriť, pohaniť, potupiť
d) dobroprajný, žičlivý, nezištný, obetavý
3. Prevádzkar šľachtiteľskej stanice nám ukázal obilnú zásobáreň. Podstatné mená
a prídavné mená v uvedenej vete vznikli:
a) odvodzovaním
b) skladaním
c) skracovaním
d) skladaním a odvodzovaním
4. V ktorej vete je použitá metafora?
a) Do nedele musím prečítať Smreka.
b) Na dovolenke sme spali na dvanástke.
c) Moji rodičia kúpili Čajkovského.
d) Otcove slová boli mimoriadne ostré.
5. Ktorá frazeologická jednotka vyjadruje stav oklamania a podvodu?
a) Položiť niekoho na lopatky.
b) Povedať niečo po lopate.
c) Sadnúť niekomu na lep.
d) Byť všetkými masťami mazaný.
6. Čakám práve na teba. Budú nám stačiť len tieto údaje?
V uvedených vetách sú podčiarknuté:
a) príslovky
b) zámená
c) častice
d) spojky
7. Ktorá z uvedených viet je dvojčlenná úplná, rozvitá?
a) V motore čosi zaškrípalo.
b) Sused je zubár.
c) Na jeseň často prší.
d) Časopis budem čítať.

8. V ktorej z viet je chyba v interpunkcii?
a) Chcem mať na vysvedčení dobré známky, a to samé jednotky.
b) Na výstave boli aj siedmaci, aj ôsmaci.
c) Predstavenie bolo, žiaľ, už vypredané.
d) A ty, Jano vari nepočuješ?
9. Aký jazykový štýl sa uplatňuje v encyklopédiách?
a) rečnícky
b) hovorový
c) odborný
d) publicistický
10. V ktorej z možností je vo všetkých slovách uplatnené pravidlo o rytmickom
krátení?
a) ničí, svieži, bájkar, námietka
b) hrmí, v tŕní, srna, vlna
c) piaty, domáci, vtáčí, súčiastka
d) múdry, mliekar, pľúcam, v továrňach
11. Slovné spojenia životné prostredie, zimný štadión, prídavné meno sú:
a) metonymie
b) združené pomenovania
c) obrazné pomenovania
d) frazeologické jednotky
12. Vtedy Martin spravil ešte dva kroky dozadu. Ktorý vetný člen je podčiarknutý
v uvedenej vete?
a) predmet
b) príslovkové určenie spôsobu
c) nezhodný prívlastok
d) príslovkové určenie miesta
13. Označ rad, v ktorom sú všetky slová napísané spisovne správne.
a) o kalamári, v kotli, na bicykli
b) dva večery, v motely, na tanieri
c) v hoteli, na motocykli, na papieri
d) v zrkadle, vo vetri, dve večere
14. Označ rad slovies so správne utvoreným rozkazovacím spôsobom v 2. osobe
množného čísla.
a) Deľte! Odpustíte! Veďte!
b) Saďte! Poradíte! Seďte!
c) Nevaďte sa! Choďte! Prídete!
d) Nalaďte sa! Nemúťte! Voďte!
15. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná?
a) Vzápätí sa sypali prudko dolu vŕškom.
b) V Jožovi hrklo.
c) Predaj čerstvých vajec.
d) Čosi ma pichlo v boku.

16. V ktorej možnosti nie je číslovka napísaná správne?
a) tridsať dva
b) devätnásť
c) tridsaťštyri
d) sedemnásť
17. Ktorý slovosled je nesprávny?
a) lastovička obyčajná
b) znak odlišovací
c) rad vrabcotvaré
d) belorítka domová
18. V ktorej možnosti nie je medzi vetnými členmi zhoda?
a) u iných druhov
b) svietili huby
c) kúskami kôry
d) tie roznášajú
19. Pútavý dej, plný prekvapujúcich dramatických situácií, v ktorom je zdôraznený
motív nebezpečenstva je charakteristický pre:
a) historickú literatúru
b) detektívnu literatúru
c) vedecko-fantastickú literatúru
d) dobrodružnú literatúru
20. Ktorý z pojmov je vysvetlený nesprávne?
a) gestikulácia = pohyby rukami
b) komunikácia = dorozumievanie
c) autobiografia = vlastný životopis
d) mimika = pohyby tela

