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1. súkromné gymnázium v Bratislave,  
Bajkalská 20, Bratislava 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 
osemročné štúdium 

 (verzia A – 13. máj 2019) 
  

 

Pokyny pre žiakov 
 

 Tento test obsahuje 4 ukážky a 32 testových úloh: 

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

• 8 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.  

 Rodičom som poslal už dva listy, na prvý mi odpovedali a na druhý ešte čakám.            
Po nevydarených tréningoch a posmechu od Rodrigovej skupiny som si aj v izbe poplakal. 
Mal som sto chutí zbaliť si tašku, tresknúť dverami a vrátiť sa prvým autobusom domov. 
Znova hrať futbal na piesku, navštevovať starú školu a bývať v chudobnom domčeku. Ale 
potom som sa rozhliadol po plagátoch okolo seba. „Ešte vydrž,“ pomyslel som si. Cesta 
k splneniu snov nie je rovná, sú na nej mnohé prekážky a ostré zákruty. Rodina mi však 
veľmi chýba. Našťastie sa vraj držia, len bračekovi sa trocha pohoršilo, no nie je to nič vážne. 
Aj tak ma to dosť znepokojilo.  

Dnes po tréningu a posilňovni sme si všetci povinne posadali v klubovni                               
pred televízor. Tréner držal v ruke prepínač a nervózne prechádzal po miestnosti. Dlho sme 
totiž čakali na vysielanie priameho prenosu zo žrebovania majstrovstiev sveta klubov do 15 
rokov. Náš tím bol vyžrebovaný až do predposlednej skupiny C. 
SKUPINA C 
Červené bizóny 
Ostré šípy 
Oceľové kanóny 
Modré gepardy 

 Pred televízorom zavládla veľká vrava, mávanie rukami a spokojnosť. Toto je naša 
skupina, teda presnejšie skupina tímu, v ktorom síce hrám, ale na majstrovstvá ma nechcú 
zobrať. Slzy som mal na krajíčku, mrzelo ma to viac ako to, že Rodrigo mi robí napriek. 
Asistent trénera ma však priateľsky potľapkal a povzbudil, aby som nezúfal a skúsil na sebe 
ešte zapracovať. Podľa neho mám šancu. 

Po vylosovaní našej skupiny sa o ničom inom v klube nehovorilo. 
„S Bizónmi musíme uhrať remízu a ostatné dva zápasy potom už voľajako dáme,“ uvažoval 
Rodrigo. 
„Myslím, že budeme radi, ak nás Bizóny nevyprášia, ale potom dáme dole Ostré šípy,“ pridal 
sa k filozofovaniu Guardo.  
„Podľa mňa stačí poraziť Kanóny o gól a Šípom nastrieľať aspoň tri góly,“ mudroval Lopéz. 
„Chalani, Bizóny asi nedáme, ale keď získame štyri body v ostatných dvoch zápasoch, 
môžeme byť spokojní,“ zapojil sa do debaty Beti.  

Takto to pokračovalo dlho-predlho. Rozoberali sa kvality súperov, postupové šance 
a ako treba proti komu hrať. 

(Július Belan: Prihraj, Carlos!) 
  

 

 

1. Za ktorý futbalový tím hrá Rodrigo?  

 A. Červené bizóny B. Ostré šípy  C. Modré gepardy D. Oceľové kanóny  

 

2. Ktoré tvrdenie o rozprávačovi vyplýva z ukážky č. 1?  

A. Kvôli tréningom sa odsťahoval do iného mesta. 

B. V tíme sa mu posmievajú pre jeho chudobný pôvod. 

C. Túži vidieť zápasy futbalových majstrovstiev sveta. 

D. Kvôli malému bratovi sa rozhodol vydržať v tíme. 

   

3. Koľko vlastných prehier v skupine C odhaduje väčšina hráčov počas rozhovoru v ukážke č. 1? 

 A. ani jednu B. asi jednu C. asi dve D. asi tri  
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4. Z druhého odseku ukážky č. 1 vypíš dve slová so slabikotvornou spoluhláskou.  

   

5. Cesta k splneniu snov nie je rovná, sú na nej mnohé prekážky a ostré zákruty.  

Ktoré príslovie má podobný význam ako uvedená veta z ukážky č. 1? 

 

A. Cesta k úspechu býva tŕnistá. C. Cesta, po ktorej sa nechodí, zarastie tŕním. 

B. Zlatá stredná cesta býva najlepšia. D. Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. 

 

6. V ktorej možnosti majú všetky slová neslabičnú predponu?  

A. vmiešať, smiať sa, zostať C. vrátiť, zjesť, vsypať 

B. sklamať, zrušiť, splniť D. streliť, skočiť, zniesť 

   

7. V ktorej možnosti sú všetky slová správne rozdelené na slabiky?  

A. na-šťast-ie, povz-bu-dil, majs-trovs-tiev C. naš-ťas-tie, povz-bu-dil, maj-strovs-tiev 

B. na-šťas-tie, po-vzbu-dil, maj-strov-stiev D. na-šťas-tie, pov-zbu-dil, majs-trov-stiev 

   

8. V prvom odseku ukážky č. 1 sa nachádza zdrobnenina, ktorá sa skloňuje podľa vzoru 

chlap. Utvor z nej slovo bez citového zafarbenia. 

 

   

9. Ako sa volá uvedený typ oznámenia? 

Ponúkam zdarma 2-mesačné mačiatko. Ak máte záujem, volajte na tel. 0922 960933. 

 

A. reklama B. pozvánka C. inzerát D. plagát 

   

10. V ktorej možnosti sa nachádzajú antonymá?  

A. Všade dobre, doma najlepšie. C. Mnohí chcú všetko a nemajú nič. 

B. Komu sa nelení, tomu sa zelení. D. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 

   

11. V ktorej možnosti treba na vynechané miesta v slovách doplniť iba y/ý?  

 A. Uvar_la  chutn_  bravčov_ guláš v medenom kotl_ .  

B. Pl_nové  lamp_  bl_kali  na m_javskom  jarmoku. 

C. Bl_žil  sa môj pob_t  u star_ch  rodičov na K_suciach. 

D. Tréningov_  program mlad_ch športovcov v_šiel  v_borne. 

   

12. Naša pani učiteľka si myslí, že všetky domáce úlohy za Katku robí jej sestra. 

Napíš správny tvar osobného zámena, ktorým možno nahradiť vlastné podstatné meno 

v uvedenej vete. 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 2 a rieš úlohy. 

 

Spracovanie ľanu 

 

 Ľanové polia, ktoré v neskorom lete kvitli nezábudkovo modrou farbou, patria už 

takmer minulosti. Ľan sa používal na výrobu plátna a bol tak prvou rastlinou, ktorej vlákna 

ľudia zužitkúvali. Už pred tisíckami rokov ľudia tkali plátno, starí Egypťania zamotávali svojich 

mŕtvych kráľov do plátenných ovínadiel a ešte pred dvesto rokmi sa takmer každá európska 

dedina zásobovala plátnom sama. Dnes sa plátno opäť teší pribúdajúcej obľube a stále viac 

mladých ľudí sa snaží znovu oživiť pestovanie ľanu a jeho spracovanie. To vonkoncom nie je 

také jednoduché, pretože cesta od ľanu k plátnu je dlhá a namáhavá. 

Ľanové semeno sa seje na jar, a kým sa dostane do kvetu, potrebuje takmer sto dní. 

V tomto období by sa malo ľanové pole udržiavať bez buriny a prospieva mu vlhké a teplé 

podnebie; suché počasie potrebuje ľan až v období zberu. Ľan sa nemôže pestovať na tom 

istom poli dvakrát za sebou, pretože veľmi vyčerpáva pôdu. Rastlina vyrastie do výšky viac 

než jeden meter a má nádherné, svetlomodré kvety. Len čo sa vytvoria semenné tobolky 

a dozrievajú prvé semená, začne sa ľan zberať. Pritom sa vytrháva zo zeme vo zväzkoch aj 

s korienkami. 

Po zbere sa ľan zviazaný do malých snopčekov suší. Po vysušení sa ľanové stonky 

preťahujú cez zvislý železný hrebeň a tým sa z nich odstraňujú semenné tobolky. Neskôr sa 

ľan namáča vo vode, aby sa ľanové vlákna oddelili od tvrdého obalu stonky. Po opätovnom 

vysušení sa stonky polámu a prečesávajú cez hrebene alebo dosky s klincami, až kým sa 

úplne neodstráni drevnatá časť. Potom sa z vláken na kolovrátku spriadajú ľanové nite. Tie 

sa navinú na tkáčske cievky a sú pripravené na tkanie plátna. 

Plátno je osobitá látka: trvanlivá, odolná, zdravá a prírodná. Ľahko vstrebáva vlhkosť, 

ale ľahko ju aj znova odovzdáva. Plátenné odevy v zime zohrievajú a v lete chladia. Látka 

má matný lesk a nebielená má sivú až plavú farbu. 

Ľan je mnohostranne použiteľná rastlina: okrem plátna poskytuje ľanové semená, 

z ktorých sa lisuje jeden z najlepších olejov. Hodí sa najmä na lekárske účely, ale používa sa 

aj v kuchyni na dochutenie šalátov. Ľanové výlisky, ktoré ostanú po lisovaní oleja, sú 

vysokohodnotným krmivom pre dobytok. 
(G. Sulzenbacherová: Zabudnuté remeslá) 

 

   

13. Ktorá možnosť vyplýva z ukážky č. 2? 
 

A. Prirodzená farba ľanového plátna je svetlomodrá, pretože ju ovplyvňuje farba kvetov. 

B. Obdobie od vysiatia ľanových semien až po zber ľanu je dlhé približne 100 dní. 

C. Ľan sa nepestuje na tom istom poli dvakrát, pretože pri zbere sa vytrháva aj s korienkami. 

D. Ľanové plátna sa v minulosti používali aj pri balzamovaní mŕtvych v starovekom Egypte. 
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14. Ktorá možnosť nevyplýva z ukážky č. 2?  

A. Na pestovanie ľanu je po celý čas nevyhnutné vlhké a teplé podnebie. 

B. Vylisovaný ľanový olej má aj liečivé účinky. 

C. Plátenné oblečenie možno nosiť aj v chladnom počasí. 

D. Pestovanie ľanu bolo v Európe rozšírené ešte aj v 19. storočí. 

 

15. Čo je zámerom autorky ukážky č. 2?  

A. Vyjadriť nespokojnosť s tým, že využívanie ľanu už nie je také rozšírené ako kedysi. 

B. Presvedčiť čitateľov o kvalitách ľanu a odporučiť im kúpu a nosenie ľanových odevov. 

C. Informovať o pestovaní a spracovávaní ľanu v minulosti a o jeho využití v súčasnosti. 

D. Poskytnúť podrobný návod na pestovanie a spracovanie ľanu pre dnešných mladých ľudí. 

 

16. Zo slova pohľad utvor sloveso v neurčitku.  

 

17. V ktorej možnosti nie sú všetky slová synonymami?  

A. namyslený, chvastavý, vystatovačný, nadutý 

B. kopec, končiar, vrch, svah 

C. odolný, trvácny, stály, nezničiteľný 

D. vstrebať, nasiaknuť, pohltiť, vpiť 

18. V ktorej možnosti sú jednotlivé fázy spracovania ľanu uvedené v rovnakom poradí, v akom za 

sebou nasledujú v ukážke č. 2? 

 

 A. vlákno – stonka – nite – plátno C. vlákno – stonka – plátno – nite  

B. stonka – vlákno – plátno – nite D. stonka – vlákno – nite – plátno 

 

19. V ktorej možnosti nepatria všetky slová k rovnakému slovnému druhu?  

 A. skákali, bežia, nakúpim C. veselo, dobro, smelo  

B. ochota, láskavosť, spomienky D. zimný, šťastná, Zuzkin 

 
20. Z nasledujúceho textu vypíš prídavné meno, ktoré je v akuzatíve. 

Usilovní žiaci čítali v útulnej triede encyklopédiu o divých zvieratách. Páčili sa im divé zvery 

s divnou srsťou a ich prácu neprerušil ani náhly príchod prudkého dažďa. Všimli si ho až 

o dobrú chvíľu. 
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  Pozorne si prečítaj text ukážky č. 3 a rieš úlohy. 

Štefan Moravčík 
Lopta sa hrá so psom 
 
Lopta skáče, šantí, hopká. 
- Neseď, Dunčo, ako kôpka 
nešťastia! 
Načo čakáš? Kým ťa mačky  
nezmastia? 
 
Nechýba jej dobrá vôľa, 
podpichuje, na psa volá, 
smeje sa mu do očí: 
- Kto z nás vyššie vyskočí? 
A komu dnes preskočí? 
 
Dunčo vrčí, hlava hrdá, 
vraj nech zase nezabŕda, 
nezapára, nedotiera, 
lebo aj v ňom drieme zviera, 
zrazu SKOK a HOPSASA! 
Ponad ploty vznáša sa! 
 
Lopta piští: - Hurá! 
Presne to som chcela. 
Keď sa doňho štúra, 
letí ako strela... 

 

   

21. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky č. 3?  

 A. Lopta sa snaží odlákať psa preto, aby sa nehral s mačkami, ale s ňou.  

 B. Dunčo najprv predstiera nezáujem, v duchu ho však hra s loptou láka.  

 C. Lopta psa najprv podpichuje, no potom sa zľakne jeho hnevu.  

 D. Dunčo predstiera hnev, v skutočnosti si však len strieľa z dotieravej lopty.  

   

22. V ktorej možnosti je sloveso preskočiť použité v rovnakom význame ako v ukážke č. 3?  

 A. Vidiac jeho nový účes v štýle Mickey Mousa si mnohí pomysleli, že mu asi preskočilo.  

 B. Lujza nemá rada opisy, preto v knihe preskočila pár stránok a znova sa pohrúžila do deja.  

 C. Hasičov sa zmocňovalo zúfalstvo, lebo napriek ich snahe oheň preskočil na ďalšie domy.  

 D. Rýchlo prebehol na druhú stranu ulice a svižne preskočil cez kovové zábradlie.  
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Test pokračuje na ďalšej strane. 

   

23.  Ktorú dvojicu slov treba doplniť na prázdne miesta do vety tak, aby bola pravdivá? 

Báseň v ukážke č. 3 je ........................... a v tretej strofe má ................................. rým. 

 

A. lyrická, združený C. lyrická, striedavý 

B. epická, združený D. epická, striedavý 

 

24. Vypíš z ukážky č. 3 jedno slovo s predponou ne-, ktoré má opačný význam ako slovo zbiť.  

 

25. Do nasledujúcich viet treba doplniť písmená alebo skupiny písmen. V ktorej možnosti sú 

uvedené v správnej podobe a v správnom poradí?  

Cho___ te  si ra____ej sadnúť do v___čšej  lavice!  Aký je tvoj de___ ý program? 

 

 A. ť, čš, ä, ňn B. ď, č, e, n C. ť, čč, e, ňn D. ď, dš, ä, nn  

 

26. V ktorej možnosti sa obidve podstatné mená skloňujú podľa vzoru dlaň?  

 A. Na zelenej pláni sa pásli včera ovce. 

B. Nové sviece horeli v tmavej predsieni. 

C. Na drevených pltiach boli kovové pečate.  

D. Jeho posteľ je celá špinavá od masti. 

 

27. Ktoré umelecké prostriedky sa nachádzajú v uvedenej vete? 

Hviezdy mu zaželali rozprávkovú noc a sny sladké ako med. 

 

A. personifikácia, epiteton, prirovnanie 

B. metafora, epiteton, zdrobnenina 

C. personifikácia, zdrobnenina, prirovnanie 

D. metafora, personifikácia, zdrobnenina  

   

28. V ukážke č. 3 sa nachádza slovo vystupňované v druhom stupni. Vytvor k nemu antonymum 

a zapíš ho tiež v druhom stupni. Dbaj na správny pravopis. 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 4 a rieš úlohy. 

Autobusová stanica Nivy má predĺžené otváracie hodiny 
Cestujúci nastupujúci na autobus v Bratislave majú k dispozícii čakáreň na 

Autobusovej stanici Nivy o hodinu dlhšie. 

Správca Autobusovej stanice (AS) Nivy v Bratislave, spoločnosť Slovak Lines, predĺžil 

otváracie hodiny interiéru stanice na Bottovej ul., vrátane čakárne či bezplatných toaliet, do 

polnoci. Zmena platí od 7. januára 2019, a to každý deň v týždni. Ako uvádza správca, 

väčšina autobusových spojov odchádza z AS Nivy do 23. hodiny. Napriek tomu sa 

spoločnosť Slovak Lines rozhodla predĺžiť otváracie hodiny do polnoci, aby vyhovela 

cestujúcim čakajúcim na nočné regionálne spoje. Záujem cestujúcich o využívanie 

autobusovej stanice v nových otváracích hodinách bude priebežne sledovaný kvôli 

vyhodnoteniu efektívnosti predĺženej prevádzky. Nástupištia autobusovej stanice budú 

prístupné nepretržite 24 hodín denne, teda ako doposiaľ.  
(Bratislavský kuriér) 

 

 

29. Ktoré tvrdenie z ukážky č. 4 je pravdivé?  

A. Správca AS Nivy rozhodol, že interiér stanice a toalety budú otvorené 24 hodín denne. 

B. Správca predĺžil otváracie hodiny na AS Nivy od 7. januára 2019 o jednu hodinu denne. 

C. Na AS Nivy budú mať čakáreň a toalety rovnakú otváraciu dobu ako nástupištia AS Nivy. 

D. O zmene otváracích hodín rozhodol správca kvôli ľuďom prichádzajúcim nočnými spojmi. 

 

30. Ktoré tvrdenie z ukážky č. 4 nie je pravdivé?  

 A. Záujem cestujúcich AS Nivy o predĺžený čas otváracej doby bude priebežne sledovaný.  

B. Správca Autobusovej stanice Nivy predĺžil otváracie hodiny na AS Nivy do 00.00. 

C. Otváracie hodiny na AS Nivy boli predĺžené kvôli cestujúcim čakajúcim na nočné spoje. 

D. Cestujúci majú po novom nástupištia na AS Nivy k dispozícii dlhšie ako doteraz. 

 

31. V ktorej možnosti sú správne určené pády podstatných mien z uvedenej vety? 

Odrazila sa lopta a kotúľala sa dolu svahom okolo parku, až zlomila kvietok. 

 

 A. akuzatív, inštrumentál, datív, nominatív C. nominatív, inštrumentál, datív, akuzatív  

B. akuzatív, lokál, genitív, nominatív D. nominatív, inštrumentál, genitív, akuzatív 

 

32. Na dvere zaklopal nejaký neznámy tulák. 

Daj celú vetu do plurálu a napíš ju. 

 

 


