Ukážka úloh prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 4-ročný študijný
program
1. Ktorá veta má rozvitý podmet a rozvitý prísudok?
a) Náš kráľ kráľov.
b) Mĺkvo zavzdychal.
c) Pes začal skákať.
d) Studený vietor sfúkol sviečku.
2. V ktorej z možností sa slabiky di-, ti-, ni-, li- vyslovujú mäkko?
a) divadlo, tetiva, nížina, lístie
b) dirigent, dvetisíc, nikotín, lingvista
c) divák, tiráž, nitka, lipa
d) diktafón, tíško, nijaký, literatúra
3. V ktorej vete je príslovka?
a) Dala mu obklad na oko.
b) Na hlas sa nesťažoval.
c) Mali sa na sústredení veľmi dobre.
d) Vedel, že dostane lieky na hlas.
4. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané pravopisne správne?
a) Zväzkový, povädnutý, chlápetko, rozpamätať sa, pädantný
b) odkväcnúť, uväzovať, deväťnásobný, namäkko, žriebätko
c) svätosť, bábätko, rukoväť, prevälený, mätový
d) pätica, zamädziť, pomätený, holúbetá, väzivo
5. V ktorej možnosti je správne napísaný lokál jednotného čísla?
a) o karnevale
b) v šlabikáre
c) v hotely
d) v kufre
6. V ktorej z možností sú podstatné mená vzoru dlaň?
a) bodľač, tieseň, krv, mládež, súťaž
b) tlačiareň, podobizeň, pieseň, báseň, kázeň
c) hus, bolesť, úzkosť, pleť, obuv
d) smelosť, hojnosť, márnosť, osamelosť, mužnosť
7. Ktoré z uvedených slov nie je synonymom slova chovať?
a) opatrovať
b) správať sa
c) pestovať
d) živiť
8. Označ vetu s krátkym tvarom zámena.
a) Povedal to iba tebe.
b) Teba by som rád pochopil.
c) Včera som ti vrátila tú knihu!
d) Tebe som ešte nenapísal?

9. Označ vetu, v ktorej je radová číslovka.
a) Trikrát som sa pozrel von oknom.
b) V rozprávke som čítala o trojhlavom drakovi.
c) Sestra mala troch bratov.
d) Čítal som práve tretiu stranu.
10. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená rovnakého druhu?
a) havraní, rybia, žraločie, slnečný
b) ľahký, hlboké, mladé, riečne
c) stolný, úradná, pádové, banánová
d) návštevníčkina, srnkin, zbojníkov, makové
11. Ktorá z viet je napísaná správne?
a) Tri krát sa obrátia a tri krát zamávajú.
b) Súťažiaci zo susednej triedy boli druhý.
c) Ráno som vyčistil dvojo topánok.
d) Ôsmi žiaci zo siedmich družstiev zvíťazili v súťaži.
12. Označ vetu, v ktorej je dokonavé sloveso.
a) Včera sme nakupovali opaľovacie prípravky.
b) Ako sa sadia ruže?
c) Na tamtom pni sa potkol.
d) Nesprával sa odmerane.
13. V ktorej z viet je správna predložková väzba?
a) Stalo sa to kdesi u Trenčína.
b) Je práve za päť minút osem.
c) Vzhľadom na to sa nedá nič urobiť.
d) A to bolo pre dnešok všetko.
14. Ktorá z viet neobsahuje časticu?
a) Hádam to len spoznal!
b) Celá akcia bola venovaná predovšetkým deťom.
c) Chvalabohu sa mi darí.
d) S jeho správaním nie som von koncom spokojný.
15. Označ rad slov, ktoré sú charakteristické pre umelecký štýl.
a) želiezka, vtáčatko, prstienok, luna, slnce
b) sen, viera, sláva, stuha, elán
c) mrak, cesta, divadlo, kreativita, žiara
d) lipa, túžba, stádo, rodisko
16. Ktorý z uvedených slohových útvarov nepatrí do opisného slohového postupu?
a) charakteristika
b) umelecký opis
c) zápisnica
d) opis pracovného postupu
17. Činohra, tragédia a veselohra sú literárne útvary:
a) lyriky
b) epiky
c) drámy

18. Slnko kýva, škovran volá, zvučí žitia zvon.
Podčiarknutý umelecký prostriedok je:
a) metafora
b) metonymia
c) epiteton
d) personifikácia
19. V ktorej z možností sa nachádza vysvetlenie frazeologizmu hádzať hrach na
stenu?
a) Usilovať sa o niečo
b) Niečo zbytočne hovoriť
c) Byť skvelým hráčom
d) Snažiť sa o dokonalosť
20. Ktorá z viet obsahuje metonymiu?
a) Otcovi sa všetko darí.
b) Edison vynašiel žiarovku.
c) Precítene recitoval Válka.
d) Zem dýcha teplom domova.

