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Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Doplň vynechané písmená:  

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
Na úrodn_ch brehoch Moravy a _itry sa v 9. storočí ro_kladali dve  kniežatstvá,  _ ktorých vznikla 
_eľkomoravská ríša. Na jej územ_ šírili kresťanstvo fransk_ kňazi. Pretože chceli Veľkú Moravu dostať 
pod vply_ Franskej ríše, rozhodol sa knieža Rastislav pozvať vierozvestco_ z Byzancie, ab_ šírili 
náboženstvo v rodnej reči.   
                                                   
Ukážka č. 1 : 
     Stalo sa v tie dni, že Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom vypravili poslov z Moravy 
k cisárovi Michalovi, hovoriac toto: „Z božej milosti sme zdraví. Prišlo k nám mnoho učiteľov 
kresťanských z Vlách, z Grécka a z Nemiec, učiac nás rozlične. My Slovieni však ľud prostý sme 
a nemáme, kto by nás vyučil v pravde a zmysel jej nám vyložil. Nože teda, pane, pošli takého muža, 
ktorý zostaví všeobecný zákonník.“ 

     Vtedy cisár Michal riekol Konštantínovi: „Počuješ, Filozof, reč túto? Iný okrem teba  to veru nemôže 
vykonať. Hľa, tu máš hojné dary, vezmi si svojho brata Metoda a choď, lebo vy ste Solúňania 
a Solúňania všetci hovoria čisto slovansky.“ 

1. Koho vyslal cisár Michal na Moravu, aby tam šírili kresťanstvo a sloviensku reč? 

 
................................................................... 
 

2. Kedy prišli vierozvestci na územie Veľkej Moravy? 

 
a) 1963        b)  863     c)  1863     d)  1843 

  
3. Slovienske písmo používané na území Veľkej Moravy sa nazývalo : 

 
a) bulharčina     b)  hlaholika     c)  azbuka  
 

4. Koľko vlastných podstatných mien sa nachádza v prvom odseku ukážky? 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

a) 8       b)   5      c)   10      d)   15 
 

5. Vypíš z ukážky štyri vlastné podstatné mená : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
....................................................................................................................................... 
 

6. Zakrúžkuj možnosť, v ktorej sú správne uvedené gramatické kategórie podstatného mena 
(vypravili) poslov: 
 
 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 
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a) mužský rod, plurál (množné číslo), genitív 
b) mužský rod, plurál  (množné číslo), akuzatív 

 
7. Z poslednej vety prvého odseku vypíš slovo, ktoré je oslovením : 

 
................................................. 
 

8. Uveď slová, ktorými v ukážke začína priama reč : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
........................................................................................ 
 

9.  Rozdeľ slovné druhy na plnovýznamové a neplnovýznamové : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Áno,  aj, dni, kresťanský, z, počuješ, lebo, vypravili, hľa, nám 

a) plnovýznamové :......................................................................................................... 

b) neplnovýznamové :.................................................................................................... 

 
10. Vystupňuj prídavné meno zdravý : 

 
 
....................................................................................................................................... 
 

11.  Slovo hovoriac je :  
 
 
a) slovesom 
b) prídavným menom 

 
12. Slovné spojenie v pravde  je vyjadrené : 

 
a) datívom 
b) lokálom 

 
13.  K slovu pravda uveď opozitum/antonymum : 

 
 
........................................................... 

14.  Ako vyslovujeme predložku so v slovnom spojení so Svätoplukom ? 
 
................................... 
 

15.  Zo slovies vyložiť, vypraviť utvor rozkazovací spôsob : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
............................................................................................... 
                      

16.  Z vety : Počuješ, Filozof, reč túto? vypíš : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 
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a) podmet ..................................................... 

b) prisudzovací sklad...................................................................... 

c) predmet .................................................... 

 
17. Urč druh vety z predchádzajúcej úlohy podľa zámeru hovoriaceho / obsahu : 

 
.......................................................... 
 

18. Veta Počuješ, Filozof, reč túto? je : 
 

a) dvojčlenná úplná 
b) dvojčlenná neúplná 

 
19.  Z uvedených slov poskladaj vetu : 
 
 
V, prvé, krajín, sa, vrátili, teplých, z, lastovičky, apríli  

............................................................................................................................................ 

 

Ukážka č. 2 : 
„A ty, mor ho ! - hoj Mor ho! detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, 
a čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom: 
mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“ 
 

1.  Spomedzi uvedených autorov  podčiarkni  predstaviteľov slovenského romantizmu. 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
                     Martin Kukučín,  Jozef Gregor Tajovský, Janko Kráľ,  Andrej Sládkovič, Ján Botto 
 

 
2. Z koľkých slabík sa skladajú jednotlivé verše v ukážke č.2? 

 
.................................. 
 

3. Napíš schému, názov rýmu a vypíš epiteton/básnický prívlastok, ktorý autor využil v ukážke 
č. 2 : 

Za každú správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

 
...................................................................................................................................................... 

 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 

Za správnu odpoveď je    1 bod  Spolu: 


