
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 

Vzorové úlohy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

V úlohách 1 – 5 doplňte správnu odpoveď, v úlohách 6 – 15 označte zakrúžkovaním správne 

riešenie. 

1.  Pomenujte druh rýmu v štvorverší: 

 

     Martin valaškou zvrtne dva razy – 

     Jedno jednému padne na väzy, 

     druhé druhému obuch vyrazí: 

     ten v tráve jazyk zlostný vyplazí 

 

2. Ktorý vetný člen vyjadruje odpoveď na otázku kedy? 

 

 

3. Čo sú to synonymá? 

 

 

4. Utvorte vetu, v ktorej je podmet vyjadrený číslovkou. 

 

 

5. Utvorte genitív  množného čísla od spojenia  elektrická fréza. 

 

 

6. Ktorý zo slovných druhov môže vyjadrovať príslovkové určenie času  vo vete? 

 

     a/ predložka                                      b/ častica 

     c/ príslovka                                       d/ sloveso 
 

7. Spojenie achilova päta 

    a/ frazeologizmus                                          b/ prirovnanie 

    c/ metafora                                                     d/ slangové slovo 

 

8. Ktorý vetný člen chýba vo vete ?  Zíde z očí, zíde z mysle. 

    a/ prísudok                                                        b/ podmet 

    c/ prívlastok                                                      d/ zámeno 

 

9. Podľa nasledujúcej definície určte literárny útvar. 

    Kratšie neveršované epické dielo, v ktorom  vystupujú zvieratá a konajú ako ľudia..  

    a/ poviedka                                                        b/ bájka 

    c/ balada                                                            d/ óda 

 



10. Do akého slohového postupu patrí správa ? 

 

     a/ informačný                                      b/ opisný 

     c/ rozprávací                                      d/ výkladový 

 

11. V ktorej z možností sú všetky spojenia napísané pravopisne správne ? 

     a/ malý chlapec, deviaty rok, usilovný žiaci 

     b/ malý chlapec, deviati rok, usilovní žiaci 

     c/ malý chlapec, deviaty rok, usilovní žiaci 

     d/ malí chlapec, deviaty rok, usilovný žiaci 

 

12. Určte, akým slovným druhom je podčiarknuté slovo vo vete. 

      Na rozkvitnutej lúke sa popásalo stádo oviec.      

     a/ príslovka                                         b/ častica 

     c/ zámeno                                           d/ predložka 

    

 

13. Doplňte chýbajúce slovo do známej pranostiky. 

  

       Medardova kvapka štyridsať .............. kvapká. 

 

    a/ rokov                                                               b/ dní 

    c/ hodín                                                               d/ týždňov 

 

 

14.  Do akého jazykového štýlu patrí slovo softvér ? 

 

      a/ hovorový                                                       b/ náučný 

      c/ umelecký                                                      d/ publicistický 

 

 

15.K uvedeným slovám vyber správne synonymá:  cit, činnosť, pasivita 

 

     a/ láska, práca, spánok                                         b/ nenávisť, aktivita, spánok 

     c/ emócia, aktivita, nečinnosť                              d/ emócia, práca, nečinnosť 

 

 

 

 
 

 

 


