
 

4-ročné štúdium, verzia A, 13. máj 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. súkromné gymnázium v Bratislave,  
Bajkalská 20, Bratislava 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 
štvorročné štúdium 

 (verzia A – 13. máj 2019) 
  

 

Pokyny pre žiakov 
 

 Tento test obsahuje 3 ukážky a 36 testových úloh: 

• 27 úloh s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D, 

• 9 úloh s tvorbou krátkej odpovede. 

 Na vypracovanie úloh budeš mať 60 minút. 

 Svoje odpovede zapisuj do odpoveďového hárka nasledujúcim spôsobom: 

Pri úlohách s výberom odpovede z možností A, B, C, D  

• označ vybranú možnosť krížikom, 

• ak sa pomýliš, celé políčko začierni a daj krížik do správneho políčka.  

Pri úlohách s tvorbou krátkej odpovede 

• napíš odpoveď na príslušný riadok v odpoveďovom hárku,  

• píš čitateľne, pravopisne aj gramaticky správne, rozlišuj veľké a malé písmená, 

• ak sa pomýliš, odpoveď vodorovne prečiarkni a napíš správnu odpoveď. 

 

 

 Hodnotené budú len odpovede správne zapísané v odpoveďovom hárku. 

Neotáčaj list, kým nedostaneš pokyn! 

 

 
Body spolu: 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 1 a rieš úlohy.  

 Budeme môcť urobiť z Marsu obývateľnú planétu? Otázka vhodná pre autorov sci-fi, 

ale aj pri serióznych vedeckých diskusiách: Dá sa Mars v časovom horizonte tisíc rokov 

„prerobiť“ na záchranný ostrov pre neobývateľnú Zem? S rastlinami a živočíchmi, ktoré 

dokážu žiť v tamojšej atmosfére, s umelo vytvorenou teplotou, s tečúcou vodou? Odpoveď 

zatiaľ znie: Nie. 

Myšlienka tzv. terraformovania vychádza z názoru, že Mars bol pred miliónmi rokov 

podobnejší Zemi, než je teraz. Táto téza však na základe najnovších poznatkov stojí na 

vratkých nohách. Vedci dlho predpokladali, že na Marse boli pred tromi miliardami rokov 

rieky a moria. K tomuto záveru dospeli jednak na základe skúmania jeho povrchu, jednak na 

základe predpokladu, že teplota na povrchu Marsu bola vždy nad bodom mrazu. To by však 

bolo možné len pri hustej atmosfére a na to by Mars potreboval magnetické pole, ktoré by ho 

chránilo pred slnečným žiarením tak, ako je to na Zemi. 

To všetko je nepravdepodobné. Začneme teda od začiatku: magnetické pole Zeme 

vzniká v jadre planéty. Mars takéto jadro nemá. Aj keby sme dokázali na Marse umelo 

vytvoriť hustejšiu atmosféru, slnečné búrky by ju rýchlo zničili. Alebo by sa roztrúsila vo 

vesmíre. Hmotnosť Marsu predstavuje totiž len desatinu hmotnosti Zeme, aj preto červená 

planéta nemá dostatok príťažlivosti, aby okolo seba dokázala dlhšie udržať hustejšiu 

atmosféru. 

A na tom nič nezmení ani súčasná najmodernejšia technika. K tomu treba dodať, že 

pred tromi miliardami rokov bola intenzita slnečného žiarenia o 30 percent █████████ než 

dnes, to znamená, že na Marse muselo byť v tom čase ešte chladnejšie, a tak sa tam v 

█████████ prípade nemohla vyskytovať tečúca voda. 
 (GEO, 3/2016, upravené) 

 

 

1. Ktorú dvojicu slov treba doplniť na zakryté miesta v poslednom odseku ukážky č. 1 tak, aby 

vznikla zmysluplná veta? 

 

 A. vyššia, každom C. nižšia, žiadnom  

B. vyššia, žiadnom D. nižšia, každom 

 

2. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky č. 1?  

A. Magnetické pole Marsu vzniká v jeho jadre. 

B. Mars bol v dávnej minulosti veľmi podobný Zemi. 

C. Mars má malú hmotnosť na udržanie hustejšej atmosféry. 

D. Magnetické pole chráni Mars pred slnečným žiarením. 
   

3. V ktorej vete nie je slovesno-menný prísudok?  

 A. Mars bol pred miliónmi rokov podobnejší Zemi.  

B. To všetko je nepravdepodobné. 

C. Bude môcť byť Mars obývateľný? 

D. Na Marse boli pred tromi miliardami rokov rieky a moria. 
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4. Napíš domáci pojem, ktorým pomenúvame typ literatúry spomenutý v ukážke č. 1.  

   

5. V ktorej možnosti je správne určený druh a gramatické kategórie podčiarknutého prídavného 

mena?  

pri rôznych serióznych vedeckých diskusiách 

 

A. akostné, mužský rod, genitív C. vzťahové, mužský rod, genitív 

B. akostné, ženský rod, lokál D. vzťahové, ženský rod, lokál 

 

6. V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?  

A. magnetické pole B. tečúce rieky C. záchranný ostrov D. hustá atmosféra 

   

7. V ktorej možnosti má veta opačný význam ako daná veta? 

Tvrdenie stojí na vratkých nohách. 

 

A. Tvrdenie nie je overené. C. Tvrdenie je otázne. 

B. Tvrdenie je sporné. D. Tvrdenie je nepochybné. 

   

8. Vypíš z tretieho odseku ukážky č. 1 príslovku, ktorá obsahuje slabikotvornú spoluhlásku.  

   

9. V ktorej možnosti sa nachádza sloveso opačného vidu ako vo zvyšných troch možnostiach?  

A. vytvoriť B. vychádzať C. dodať D. dokázať 

   

10. V ktorej možnosti sú správne určené všetky podčiarknuté vetné členy v danom poradí? 

Magnetické pole Zeme vzniká v jadre planéty. 

 

A. nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok 

B. nepriamy predmet, príslovkové určenie miesta, nepriamy predmet 

C. priamy predmet, nepriamy predmet, príslovkové určenie miesta 

D. nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, priamy predmet 

   

11. V ktorej vete sa nenachádza predmet?  

 A. Hmotnosť Marsu predstavuje desatinu hmotnosti Zeme.  

B. Slnečné búrky by ju rýchlo zničili. 

C. Kedy by mohol byť Mars obývateľný? 

D. Magnetické pole by muselo chrániť Mars. 

   

12. Nájdi v poslednom odseku ukážky č. 1 podstatné meno v inštrumentáli a napíš ho v tvare 

genitívu množného čísla. 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 2 a rieš úlohy. 

V pondelok ráno, skrehnutý a uzimený, bežal znovu do školy. Z gaštanov padalo lístie. 
Na chodníku sa rozpili škvrny z námrazy a na mlákach vedľa cesty smutne pukal tenký ľad. 
Za plotom spal cintorín. V sobotu a v nedeľu tadeto nikdy nechodil, viedla tade iba cesta do 
školy, tých 421 krokov, ako ich raz spočítal. 

Počas dvoch dní voľna mu vždy vyfučali z hlavy, pritom každá maličkosť, ktorú videl, 
bola zároveň aj spomienkou na to, ako ich tu videl včera, predvčerom alebo pred rokmi. 

Stĺpy pouličného osvetlenia, mriežkované kryty kanálov, ošarpané kríky s dozretými 
bobuľami, rad garáží, popraskaný asfalt na basketbalovom ihrisku, škrupiny z orechov, tri 
krpaté borovice alebo dávno zabudnutý plynojem, oblý hrniec z plechu, učupený za domami 
ako praveký zver bez chlpov.  

Opäť stretol zopár známych, medzi nimi aj suseda, ktorého stretával každý deň, 
takisto jeho psa, jazvečíka Axela, ktorý by mohol byť jeho syn – tak sa podobali. Odzdravil 
mu. Zdvihol klobúk; mal už sivé vlasy.  

„Axel, tam nejdeme, Axel, sem poď, sem ideme!“ volal na psa – a zároveň na seba. 
Spolužiakov nestretol. 
Do triedy prišiel prvý a sadol si do svojej lavice. 
Aj v škole sa všetko opakovalo: lizáky na oknách, zaprášené kvetináče, prázdne 

nástenky, obrazy so spisovateľmi, rozšliapnutý kúsok kriedy, zrolovaná mapa za skriňou. 
Potom sa začali trúsiť spolužiaci a spolužiačky, zízali naňho, no nič nevraveli, každý 

mal akési iné meno, hlavne dievčatá – z Katky bola Eva a z tej zase Ingrida. A predsa ich 
všetkých poznal. A predsa ho všetci poznali. 

Mával taký fór, že vykúkal z dverí, dával pozor, čo sa deje na chodbe, aby ich učiteľ 
neprekvapil pri opisovaní úlohy alebo pri futbale so špongiou na utieranie tabule, vždy tie 
dvere zabuchol a bežal do lavice, trieda stíchla, zasunul sa na stoličku a po chvíli povedal: 
„Ešte nejde!“ 

Trieda znova ožila. 
Skúšal to aj dnes: treba ten týždeň niečím začať, nech poskočí aspoň do stredy, 

ostatné už rýchlo utečie. 
„Ešte nejde!“ volal. 

Napokon sa ozval zvonček, či skôr rapkáč, jeho nepríjemný zvuk sa rozliehal po chodbách 
a stíchnutých triedach, liezol na nervy.  

Obrátil sa vo dverách a krátko odkašlal. 
Žiaci vstali. 
„Sadnúť,“ povedal. 

Dušan Dušek: Spolužiaci (upravené) 

 

   

13. Ktoré zo slov obsahuje pointu ukážky č. 2? 
 

A. Spolužiaci. B. V škole. C. Fór. D. Sadnúť. 

   

14. Ktoré zo slov má k slovu zízať rovnaký vzťah, ako má slovo malý k slovu krpatý?  

A. kukať B. čumieť C. pozerať D. skúmať 

   

15. V ktorej možnosti je správne charakterizované plnovýznamové sloveso v danej vete? 
Potom sa do triedy začali trúsiť spolužiaci. 

 

A. neutrálne B. nárečové C. slangové D. citovo zafarbené 
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16. Z prvého odseku ukážky č. 2 vypíš iba prisudzovací sklad, ktorý je zároveň metaforou.  

 

17. Ktorý slohový postup a jazykový štýl prevláda v ukážke 2?  

A. opisný postup, umelecký štýl C. opisný postup, hovorový štýl 

B. rozprávací postup, umelecký štýl D. rozprávací postup, hovorový štýl 

 

18. Ktoré tvrdenie o hlavnom hrdinovi vyplýva z ukážky č. 2?  

A. Chce si získať pozornosť spolužiakov, a preto sa predvádza, hrá sa na učiteľa. 

B. Celé roky chodí do tej istej školy, najskôr v nej bol žiakom, teraz tam učí. 

C. Po rokoch zabáva bývalých spolužiakov žartom z čias, keď ešte chodili do školy. 

D. Nepamätá si, ako sa volajú bývalé spolužiačky, lebo sa vydali a zmenili sa im mená. 

 

19. V ktorej vete dochádza k spodobovaniu?  

A. „Ešte nejde!“ volal. C. „Sadnúť,“ povedal. 

B. Obrátil sa vo dverách a odkašlal. D. Trieda znova ožila. 

 

20. V prvých štyroch odsekoch ukážky č. 2 nájdi jednočlennú vetu a vypíš jej prvé slovo.  

 

21. V ktorej možnosti sú správne použité interpunkčné znamienka a veľké písmená?  

A. Volal prosebným hlasom: „Poď, Axel, ideme domov!“ 

B. Volal prosebným hlasom: „poď Axel, ideme domov!“ 

C. Volal prosebným hlasom: „Poď Axel, ideme domov!“ 

D. Volal prosebným hlasom „poď, Axel, ideme domov!“ 

22. Koľko viet je v súvetí v druhom odseku ukážky č. 2?  

 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6  

 

23. V ktorej možnosti je daná veta správne určená z hľadiska obsahu i melódie? 

Ešte nejde! 

 

 A. oznamovacia veta s klesavou melódiou C. želacia veta s klesavou melódiou  

B. želacia veta so stúpavou melódiou D. rozkazovacia veta so stúpavou melódiou 

 
24. Vypíš z ukážky č. 2 slovné spojenie, ktoré je metonymiou.  
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  Pozorne si prečítaj text ukážky č. 3 a rieš úlohy. 

Zachovať letný alebo zimný čas?  

Európsky parlament v utorok schválil návrh, že v roku 2021 sa skončí sezónne striedanie 

času. Členské štáty si budú musieť vybrať, či si zachovajú letný čas alebo zimný, teda v 

prípade Slovenska štandardný čas označovaný aj ako stredoeurópsky. Slovenské ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny sa predbežne prikláňa skôr k zachovaniu zimného času, 

rozhodne však až po rokovaní so susednými krajinami. Čas, ktorý si nakoniec zachová 

Slovensko, môže ovplyvniť spôsob, akým trávite letné aj zimné dni. 

Letný a zimný deň 

Striedanie času zvyčajne pripadá na posledný marcový či posledný októbrový víkend. Na letný 

čas si hodinky posuniete aj túto nedeľu. O druhej ráno sa ručičky na hodinách presunú 

dopredu z 2.00 h na 3.00 h. Úprava času na letný pôvodne vznikla, aby sa ušetrila elektrická 

energia potrebná na večerné osvetlenie. Vďaka zmene totiž v lete zapadá Slnko o hodinu 

neskôr. Na ilustráciu, ako súčasná zmena času ovplyvňuje denné svetlo v lete a v zime, sme 

vybrali dni letnej a zimnej rovnodennosti, keď je deň najdlhší, respektíve najkratší. 

 Deň pri zachovaní zimného času Deň pri zachovaní letného času 

 BRATISLAVA KOŠICE BRATISLAVA KOŠICE 

 východ  
Slnka 

západ  
Slnka 

východ  
Slnka 

západ  
Slnka 

východ 
Slnka 

západ 
Slnka 

východ 
Slnka 

západ 
Slnka 

leto - 
21. 6. 

3:51 19:55  3:31  19:41 4:51 20:55 4:31 20:41 

zima -
21. 12. 

7:38 15:59  7:24  15:40 8:38 16:59 8:24 16:40 

 

Ako by vyzeralo leto v zimnom čase? 

Ak by sa Slovensko a iné krajiny rozhodli, že si zachovajú štandardný, teda zimný čas, 

hodinky by si prestavili naposledy v októbri 2021. 

Od toho momentu by na Slovensku platil celý rok iba stredoeurópsky čas. Znamená to, že čas 

by plynul v zimnom režime aj v lete. Východ aj západ Slnka by sa udial o hodinu skôr ako 

doteraz. 

Ešte výraznejšie by sa štandardný čas v letnom období prejavil v severnejších krajinách. V 

poľskom Gdaňsku by napríklad počas letného slnovratu vychádzalo Slnko pri zachovaní 

štandardného času o 3.10 h. Vo fínskych Helsinkách už o 2.54 h. 

Ako by vyzerala zima v letnom čase? 

Krajiny, ktoré by trvalo prešli na letný čas, by poslednú zmenu času zažili v marci 2021. Od 

tohto momentu by aj zimné dni na Slovensku plynuli podľa súčasného stredoeurópskeho 

letného času. 

Prijatie času by spôsobilo, že v zime by Slnko vychádzalo o hodinu neskôr a zároveň by aj o 

hodinu neskôr zapadalo. Pre niektorých ľudí by mohlo byť problematické, že denné svetlo by 

na Slovensku začalo v zime svietiť až po ôsmej hodine ráno. 

Letný čas by sa opäť extrémnejšie prejavil pri zimných východoch Slnka na severe Európy. 

Kým v Gdaňsku by Slnko vyšlo po deviatej hodine, v Helsinkách až o 10.23 h. 
(sme.sk) 
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25.  Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky č. 3?  

A. Striedanie času inak prežívajú ľudia v Bratislave a inak v Košiciach. 

B. Striedaním času viac trpia ľudia v severských krajinách. 

C. O tom, či si zachováme letný čas, rozhodne naše ministerstvo práce. 

D. Pri rozhodovaní o letnom čase sa bude treba podriadiť susedným krajinám. 

   

26. Zámerom autora textu v ukážke č. 3 je:  

A. vysvetliť príčiny striedania letného a zimného času. 

B. informovať o dvoch možných variantoch doby denného svetla na Slovensku. 

C. presvedčiť o výhodách a nevýhodách letného a zimného času. 

D. porovnať dobu denného svetla na Slovensku a v iných krajinách Európy. 

 

27. Na základe ukážky č. 3 vyber pojem, ktorý neoznačuje rovnaký jav ako zvyšné tri?  

A. štandardný čas C. letný čas 

B. stredoeurópsky čas D. zimný čas 

 

28. Vypíš z ukážky č. 3 časový údaj o západe Slnka v Košiciach v lete v prípade platnosti zimného 

času. 

 

 

29. Z ukážky č. 3 vyplýva, že striedanie zimného a letného času bolo zavedené preto, aby  

 A. nebolo treba toľko elektrickej energie na večerné osvetlenie.  

B. sa zjednotil čas v krajinách Európskej únie. 

C. sa zmiernili problémy ľudí s nedostatkom denného svetla. 

D. ľudia zmysluplnejšie trávili voľný čas v letných a zimných dňoch. 

 

30. Ktoré slovo treba správne doplniť na zakryté miesto vo vete? 

Štáty si budú musieť vybrať letný alebo zimný čas █████████. 

 

 A. same B. samé C. sami  D. samy 

 

31. V ktorej možnosti sú správne určené 2 vedľajšie vety (VV) daného súvetia? 

Čas, ktorý si nakoniec zachováme, môže ovplyvniť spôsob, akým trávime letné aj zimné dni. 

 

A. VV príslovkového určenia času, VV príslovkového určenia spôsobu 

B. VV príslovkového určenia času, VV prívlastková 

C. VV predmetová, VV príslovkového určenia spôsobu 

D. VV prívlastková, VV prívlastková  
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32. Vypíš z prvého odseku ukážky č. 3 slovo, ktoré má podobný význam ako slovo zatiaľ.  

 

33. Ktoré zo slov/slovných spojení vzniklo skladaním?  

A. slnovrat B. slnečník C. slnečná sústava D. západ Slnka 

 

34. V ktorej možnosti sa nachádza vokalizovaná predložka?  

 A. po teba B. vo dvore C. do domu D. od neho  

 

35. V ktorej možnosti je chyba v pravopise číslovky?  

 A. po siedmich hodinách chôdze C. každý siedmi deň v mesiaci  

B. za siedmimi horami D. prídu všetci siedmi 

 

36. Nájdi v poslednom odseku ukážky č. 3 slovo vystupňované v 2. stupni a napíš, ku ktorému 

slovnému druhu patrí. 

 

 


