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Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

 

Prijímacia skúška zo S L O V E N S K É H O  J A Z Y K A  A  L I T E R A T Ú R Y  
 

Šk. rok 2015/2016 1. kolo – 2. termín          Kód žiaka ..................... 
 

Prečítaj si text: 

Ukážka č.1 

 

Signál SOS, ktorým sa volá o pomoc, nie je skratka, hoci si to ľudia myslia a píše sa tak aj 

v mnohých knihách a slovníkoch. Jeho história súvisí s vynájdením bezdrôtovej telegrafie čiže 

rádiotelegrafie.  

Keďže rádiotelegrafické a rozhlasové stanice začali takmer súčasne vyrábať traja výrobcovia, 

nastal medzi nimi konkurenčný boj.  

Až na 2. medzinárodnej konferencii pre rádiotelegrafiu roku 1906 sa podarilo prijať návrh 

zástupcu nemeckej firmy Slaby-Arco. Ako havarijný signál navrhol písmená SOE. Návrh sa stretol 

s podporou, no nie úplnou. Písmeno E predstavuje v morzeovke iba bodku, a bodku si možno ľahko 

pomýliť. Napokon sa účastníci konferencie dohodli použiť namiesto E písmeno S, a tak vzniklo SOS, 

čo sú morzeovkou tri bodky, tri čiarky a opäť tri bodky. 3. novembra 1906 o tom podpísali dohodu. 

 Dohoda je dohoda a prax je prax. Skutočne dôsledne sa signál SOS začal používať až po 

najväčšej námornej katastrofe luxusného parníka Titanic, ktorý 14. apríla 1912 narazil na plávajúci 

ľadovec. Utopilo sa vtedy tisícpäťsto ľudí. Sedemsto ľudí zachránili iba vďaka rádiotelegrafii 

a signálu SOS. 

 

1. Z textu ukážky č.1  vyplýva, že SOS: 

a) je skratka b) je skratkové slovo c) nie je skratka 

 

2. Ktorá možnosť označuje v morzeovke SOS? 

a) ---, ..., --- 

b) .., ---, .. 

c) ..., ---, ... 

d) ---, ---, ... 

 

3. Z textu ukážky č.1 vyplýva, že havarijný signál SOE sa neujal preto, lebo: 

a) bol nezrozumiteľný 

b) písmeno E sa dalo ľahko pomýliť 

c) by bol ťažko zapamätateľný 

d) ho nenavrhol najvplyvnejší výrobca rádiotelegrafie 

 

4. Vyber možnosť bez pravopisnej chyby: 

a) európsky kontinent, Južná Amerika, po tretíraz, súčastnosť 

b) Grécko, Feničania, po štvrtý raz, súčasnosť 

c) Herodotosova teória, hesiodova báseň, po tretí krát, súčasnosť 

d) Krétske územie, Minosová vláda, po štvrtýkrát, súčastnosť 

 

5. V ktorej vete sú všetky slová plnovýznamové? 

a) Nový obchod otvorili približne o deviatej. 

b) Možno to nezvládneme ani všetci desiati. 

c) Skoro ráno zjedol veľmi chutné raňajky. 

d) Mama aj sestra odcestovali minulý týždeň. 

 

6. Vyznač riadok, v ktorom sú všetky slová zdrobneniny: 

a) Anička, mamička, spať 

b) miláčik, nožisko, kolienko 

c) hrášok, ovečka, dievčatko 
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7. Vyznač možnosť, kde sú všetky slová jednovýznamové:  
 a)   Poľsko, pohorie, ryba, kohútik, auto 

 b)   Maďarsko, Saturn, ryba, jedľa, Košice 

 c) koruna, list, Česko, Bratislava, kohútik 

 

8. Z prídavných mien utvor príslovky: 

a) poľský – b) príjemný – c) hlúpy – 

 

9. Označ riadok, v ktorom sú iba zložené slová: 

a) svetlonos, vlakvedúci, noštek 

b) holobriadok, kostisko, vzducholoď 

c) vodoliečba, čarokrásny, stĺporadie 

d) stĺpik, zemička, lesopark 

 

10. Označ možnosť, v ktorej sú iba citoslovcia: 

a) hurá, možno, hm 

b) hm, presne, hurá 

c) hm, ach, hurá 

d) ach, hurá, možno 

11. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová utvorené predponami: 

a)    pračlovek, dedinka, veľkoobchod 

b)    vymyslieť, pravek, odcválať 

c)    drevorubač, dvojfázový, vetrisko 

d)    pochváliť, odpustiť, briežok 

 

12. Doplň vynechané hlásky: i/í, y/ý: 

a) g...gant, oh....bný, k....tička, l...muzína, l...bra 

b) l....ga, pl....tčina, Besk...dy, ch...ža, d...ka 

c) t...kadlo, T...rolsko, h...storka, h...giena, mot...ľ 

d) s...seľ, kop...to, z...sk, prez...vať, úm...sel 

 

13. Pri každej ukážke urč jazykový štýl: 

a) V malebnom prostredí hôr si našiel svoj domov. Chalúpka učupená blízko ihličnatej mladiny mu 

pripomínala detstvo.  .................................................... 

b) A preto mi dovoľte, vážení prítomní, oboznámiť vás s dielom, ktoré má pre našu spoločnosť veľký 

význam. Nemôžem nespomenúť sponzorov, bez ktorých by sa stavba nového rehabilitačného 

centra nemohla uskutočniť.  .................................................... 

c) Dobehneš? 

Nemôžem. Mám zaracha.   ...................................................... 

d) Z hľadiska skladby je veľmi dôležitý jeden z neurčitých slovesných tvarov, a to neurčitok. 

Vyskytuje sa vo vetách veľmi často a má funkciu hlavných a vedľajších vetných členov.  .............. 

 

14. Prvý spisovný jazyk Slovanov bol: 

a) praslovančina 

b) staroslovienčina 

c) západoslovenčina 

d) hlaholika 

 

15. Prvé staroslovienske písmo bola: 

a) latinka 

b) hlaholika 

c) cyrilika 

d) čeština 

 

16. Označ možnosť, ktorá najzrozumiteľnejšie vysvetľuje slovné spojenie: 

Je všetkými masťami mastený. 

a) Má bolesti a skúša viaceré masti, ktoré mu odporučili známi. 

b) Je dlhodobo chorý a často musí navštevovať lekára. 

c) Je prefíkaný, prešibaný. 

d) Nedokáže nikomu povedať nie. 

 

17. Ktoré slovo je v tejto vete podmetom: 

Usilovná mamička upiekla koláče s makom. 

 a) mamička 

 b) koláče 

  c) s makom 

  d) vo vete je podmet nevyjadrený 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č.2 

 

Mnohým ľuďom robí ťažkosti zapamätať si mená a tváre. Istý americký priateľ mi ukázal spôsob, 

ako možno tento problém celkom jednoducho zvládnuť. Tento môj známy bol osobným priateľom 

bývalého prezidenta USA Johna F. Kennedyho. O Kennedym sa hovorí, že si vedel zapamätať 

najmenej dvadsaťtisíc mien a tvárí a nikdy si nepomýlil meno. Kennedy si predstavoval každú osobu, 

s ktorou sa zoznámil, ako na policajnej fotografii. Na jednej takejto fotografii drží dotyčný v ruke 

menovku. Týmto spôsobom obraz a meno sú tak úzko spojené, že v predstave patria nerozlučne 

k sebe. Ak stála pred ním nejaká osoba, ktorú si prezident týmto spôsobom zapamätal, hneď si vybavil 

v predstave jej meno. Ak sa niekto naopak ohlásil menom v telefóne, tak si Kennedy s jeho menom 

okamžite asocioval správnu tvár. Aj ja som si zvykol postupovať podľa tejto metódy a darí sa mi. 

 

18. Ktoré tvrdenie nevyplýva z ukážkyč.2? 

a) Prezident Kennedy si dokázal zapamätať okolo 2 000 mien a tvárí. 

b) Prezident si pamätal veľmi veľa mien a nikdy sa nepomýlil. 

c) Zapamätať si mená a tváre robí mnohým ľuďom veľké problémy. 

d) Keď sa niekto ohlásil menom v telefóne, prezident Kennedy si hneď s jeho menom asocioval 

správnu tvár. 

 

19. Podľa čoho si prezident Kennedy vedel zapamätať veľa mien a tvárí? 

a) S každou osobou šiel na policajnú stanicu, kde mu urobili fotografiu, ktorú si potom založil do 

špeciálneho katalógu. 

b) Predstavil si každú osobu tak, že drží v ruke svoju fotografiu a hneď sa mu v mysli vybavilo jej 

meno. 

c) Predstavil si každú osobu ako na policajnej fotografii, kde dotyčný drží v ruke menovku. Tak sa 

mu spojil obraz a meno. 

d) Ochranka  prezidenta Kennedyho odfotografovala každého, kto sa v jeho okolí pohyboval a s kým 

sa stretol. Vo svojej pracovni mal vyvesené zmenšeniny všetkých osôb a denne si ich tváre 

pripomínal. 

 

20. Ktorý z nasledujúcich znakov je charakteristický pre bájku? 

a) mravné poučenie vyplývajúce z príbehu 

b) vyjadrovanie rôznych predstáv o vzniku života 

c) pochmúrny dej podfarbený satirou 

 

21. Pomenuj umelecké prostriedky: 

a) iskrivé víno ........................................ 

b) srdce sa zasmialo ...................................... 

c) z pŕs sa mu dral ťažký dych ako po dlhom prudkom behu ..................................... 

d) šla zima dolu údolím .................................. 

e) Bola to láska? Sklamanie? .................................................. 

f) pokojný večer na vŕšky padal ........................................... 

 

22. Hlavná postava literárneho diela je postava: 

a) ktorú si v diele čitateľ najviac obľúbi 

b) ktorá má viac kladných než záporných povahových vlastností 

c) okolo ktorej sa sústreďuje dej 

d) ktorá do deja zasahuje len okrajovo 

 

23. Napíš rým a jeho schému: ....................................................... 

Nenivočia, netnú, nerúbu, nekolú, 

ale srdce berú slovenskému kolu, 

všetko tak nechali, ale srdce vzali, 

prešporskí šuhaji na ľade ostali. 
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24. V ktorej možnosti sú všetky pojmy charakteristické pre povesť? 

a) fantázia, reálny základ, epika 

b) fantázia, tragický koniec, próza 

c) vymyslený základ, fantázia, epika 

d) reálny základ, personifikácia, lyrika 

 

25. Byť k niekomu príliš tolerantný a prehliadať jeho chyby vystihuje frazeologizmus: 

a) mať otvorené oči 

b) mať oči na stopkách 

c) klamať do očí 

d) zatvárať oči pred niečím 

 

26. Označ porekadlo. 

a) Čo na srdci, to na jazyku. 

b) Aj srdce ho od toho smútku bolelo. 

c) Srdcu by ste chceli rozkázať? 

d) Mala dobré srdce. 

 

27. V ktorej z možností je k útvaru nesprávne priradený slohový postup? 

a) pozvánka – opisný 

b) oznámenie – informačný 

c) román – rozprávací 

d) výťah – výkladový 

 

Prečítaj si text: 

Šikmá veža v Pise je jednou z najväčších rarít na svete. Už po vybudovaní troch poschodí v roku 1185 

bolo zistené, že sa konštrukcia nakláňa. Na jej výstavbu bol použitý tmavozelený a krémový mramor. 

Jeho pravidelné striedanie je charakteristickým znakom pisansko-romanského slohu. V stavbe sa 

pokračovalo až o 90 rokov, bola predĺžená o ďalšie poschodie. Práce boli dokončené v roku 1350, 

dobudovaním šiesteho poschodia. Veža bola zakončená stolicou na zavesenie zvonov. V súčasnosti jej 

sklon je 4,1 m. 

 

28. Označ pravdivé tvrdenie: V úvodnom texte úlohy sa uplatňuje slohový postup: 

a) rozprávací 

b) informačný 

c) výkladový 

d) opisný 

 

29. Označ možnosť, ktorú sa z textu nedozvedáme. 

a) Šikmá veža v Pise má 6 poschodí. 

b) Už po vybudovaní troch poschodí bolo zistené, že sa konštrukcia nakláňa. 

c) Mala sa stať najvyššou zvonicou svojej doby. 

d) Je zakončená stolicou na zavesenie zvonov. 

 

30. Komu sa nelení, tomu sa zelení. Uvedený výrok je: 

a) pranostika 

b) porekadlo 

c) príslovie 

d) hádanka 

 

31. Z hľadiska členenia slovnej zásoby zaraďujeme slovo kamoš medzi 

a) cudzie slová 

b) slangové slová 

c) neologizmy 

d) zastarané slová 

 

32. Napíš, s akým menom sa spája kodifikovanie spisovnej slovenčiny: 

a) v roku 1787 ................................... b) v roku 1843 ................................... 

 

33. Napíš, ako sa volá literárny žáner: 

a) v ktorom víťazí dobro nad zlom ............................... 

b) v ktorom sa kritizujú zlé ľudské vlastnosti a vyplýva z neho ponaučenie .................. 

c) ktorý má smutný dej, napätie sa z verša na verš stupňuje a koniec býva tragický ...................... 

 

34. Forma ľudovej slovesnosti: Matej ľady láme je: 

a) príslovie 

b) porekadlo 

c) pranostika 


