Prijímacie konanie pre 1. ročník šk. roku 2021/2022
Slovenský jazyk a literatúra
KĽÚČ
Ukážka 1
Traja lekári prišli vlakom na konferenciu do New Yorku. Bývali v jednom vysokom hoteli na
tridsiatom piatom poschodí. Poobede po konferencii išli na prechádzku, aby vyvetrali hlavu.
Dlho chodili po meste a keď sa unavili, išli do jednej príjemnej reštaurácie, kde si dali pri poháre
vína chutnú večeru. Do hotela sa vrátili neskoro v noci a recepčná im povedala, že výťah už
nechodí. Mali dve možnosti: buď budú spať v kresle v hotelovej hale alebo pôjdu peši na
tridsiate piate poschodie. Vybrali si druhú možnosť. Vedeli, že pôjdu dlho. A tak sa dohodli, že
každý povie jeden zaujímavý príbeh, aby rýchlejšie plynul čas. Prvý lekár rozprával o tom, čo
videl v Afrike, druhý hovoril o živote v Austrálii. Nakoniec prišli hore a tretí lekár hovorí: „Ja
poviem krátky, ale smutný príbeh. Na recepcii sme si zabudli kľúč od našich izieb.“
(Zdroj: Bortlíková, A./Maierová, E./Navrátilová, J.: Cvičebnica B1, Hovorme spolu po
slovensky! 2016, Bratislava: UK v BA)
1. Ktorá z uvedených možností vyplýva z textu ukážky? (1 bod)
a) Večer sa lekári išli poprechádzať po parku.
b) Lekárska konferencia sa konala v New Yorku, kam pricestovali vlakom.
c) Prvý lekár zistil, že zabudli kľúče.
2. Vyber tvrdenie, ktoré nevyplýva z ukážky. (1 bod)
a) Keď boli unavení, išli do jednej reštaurácie.
b) Úplne hore zistili, že nemajú kľúč.
c) Výťah ešte fungoval, keď sa vrátili do hotela.
3. Podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo dom? (1 bod)
a) chlap
b) dub
c) hrdina

4. Číslovka na tridsiatom piatom vo vete je: (1 bod)
Bývali v jednom vysokom hoteli na tridsiatom piatom poschodí.
a) základná číslovka
b) radová číslovka
c) skupinová číslovka
d) neurčitá číslovka
5. Vyber možnosť bez pravopisnej chyby. (1 bod)
a) tretíkrát, bicykel, slováci
b) tretíkrat, bycikel, slováci
c) tretíkrát, bicykel, Slováci
d) tretíkrat, bicikel, slováci
6. V ktorých z možností sú len abstraktné podstatné mená: (1 bod)
a) Ulica, papier, strach
b) láska, smútok, radosť
c) Stôl, zošit, radosť
7. Označ, do ktorého druhu zámen patrí zámeno nášmu: (1 bod)
a) Základné osobné zámeno
b) Základné privlastňovacie zámeno
c) Ukazovacie zámeno
d) Vymedzovacie zámeno
8. Urč gramatické kategórie slovesa: písal som (2 body)
Osoba: prvá/1.
Číslo: jednotné / singulár
Čas: minulý
Spôsob: oznamovací
9. Urč vety podľa obsahu. (4 body)
Pomôž mi!

rozkazovací

Včera som nebola v škole.

oznamovací.

Kiežby som mohla ísť do divadla!

zvolacia

Bola si včera v škole?

opytovací

10. Urč vetné členy. (6 bodov) Vypíš slovom.
Na lúke sa hrali malé deti.
na lúke – príslovkové určenie miesta
sa hrali – prísudok
malé – prívlastok
deti - podmet
Ukážka 2
Hory, hory , čierne hory,

Prvé ráno von vyzrela,

však nad vami smutno stojí.

Biele zore uvidela:

sestra bratu hlavu myje,

„Ach, bože môj premilený,

do vojny ho vypravuje.

Už je môj brat oblečení!“

„Ach braček môj premilený,

Druhé ráno von vyzrela,

kedyže mi prídeš z vojny?“

červené zore videla:

„Sestra moja premilená,

„Ach, bože môj premilený,

vyjdiže von po tri rána.“

už je môj brat v prudkom ohni!“
(Hory, hory, čierne hory) zdroj: internet

11. Čo vyplýva z ukážky 2? (1 bod)
a) Sestra chce, aby brat odišiel.
b) Sestra je smutná, lebo brat odišiel.
c) Brat nešiel na vojnu.
12. Aký rým je použitý v ukážke 2? (1 bod)
a) striedavý
b) združený
c) prerývaný
d) obkročný
13. Koľko slabík sa nachádza v každom verši ukážky 2? Napíš slovom (1 bod

osem/8
14. Ukážka 2 patrí do ľudovej slovesnosti. Označ správne tvrdenie. (1 bod)
a) Ľudová slovesnosť sa šírila ústnym podaním a nepoznáme autora diela.
b) Ľudová slovesnosť sa šírila písomne a nepoznáme autora.
c) Ľudová slovesnosť sa šírila ústnym podaním a poznáme autora.
15. V ukážke č. 2 vo vyznačenom verši je pravopisná chyba. Napíš správne slovo,
v ktorom je pravopisná chyba. (1 bod)
oblečený

