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Milí žiaci! 

Pripravili sme pre vás 25  úloh. Na ich riešenie máte 60 minút. Pri otázkach s možnosťou výberu odpovede 
je správna jedna odpoveď, do tabuľky zapíšte písmeno,  pod ktorým sa nachádza podľa Vás správna 
odpoveď. Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod. 

Test na prijímacie skúšky SJL 
15.05.2017 

Ukážka 1 
Význam učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra 

Slovenský jazyk a literatúra je predmet, s ktorým sa žiak stretáva po prvýkrát počas deväťročnej školskej dochádzky. 
Jeho vyučovanie je povinné, teda nepatrí medzi voliteľné predmety v žiadnej škole. Žiaci sa s jeho základmi 
oboznamujú už na prvom stupni základnej školy. Tu dostávajú množstvo informácií, ktoré si v ďalšom štúdiu 
systematicky dopĺňajú. Človek, ktorý chce byť v živote úspešný, sa bez ovládania pravopisu a poznania slovnej zásoby 
nemôže zaobísť. Celý proces učenia je náročný a vyžaduje si veľa času, množstvo vedomostí a cviku. Lexika 
slovenského jazyka je bohatá a neustále sa rozširuje. Množstvo nových slov poznáme aj vďaka literatúre, ktorá je 
spojená s vyučovaním slovenského jazyka. Vieme, že práve čítaním sa slovná zásoba rozširuje niekoľkokrát. Literatúra 
je časť predmetu slovenský jazyk, práve v nej sú sprostredkované dôležité informácie o autoroch a ich dielach. Pomáha 
deťom, mladým ľuďom, ale aj staršej generácii spoznávať chápanie a myslenie iných ľudí, umeleckú reč a básnické 
prostriedky. Dopĺňa vedomosti potrebné k všeobecnému vzdelaniu. Študentov učí rozoznávať literárne druhy, žánre, 
hľadať v básňach umelecké prostriedky a pomáha im zdokonaľovať sa v pravopise či obohacovať slovnú zásobu. 
Slovenský jazyk a literatúra plní okrem vzdelávacieho cieľa aj poznávaciu a zábavnú funkciu. V porovnaní s ostatnými 
predmetmi patrí medzi prvoradé. Bez znalosti materinského jazyka je len veľmi ťažko predstaviteľné naučiť sa 
komunikovať či písať v cudzom jazyku. Slovenský jazyk a jeho široký záber v poskytovaní vedomostí sa ukazuje ako 
nenahraditeľný, i keď chceme pochopiť akúkoľvek inú vedu. Je nepredstaviteľné naučiť sa chémiu, fyziku, biológiu či 
iný predmet bez dokonalého zvládnutia významovej stránky jednotlivých slov, ktoré tvoria slovnú zásobu. Existujú 
povolania, napríklad žurnalisti, televízni a rozhlasoví moderátori, kde je vyžadované dokonalé ovládanie oficiálneho 
jazyka. Je dôležité, aby sa výučbe slovenského jazyka a literatúry venovala stále väčšia pozornosť, veď slovenský jazyk 
predstavuje súčasť národného bohatstva. Práve ním sú napísané všetky významné diela v našej krajine.  
1.Nájdi jedno nesprávne tvrdenie. Autor ukážky 1 
a)rozoberá výrazy slovenský jazyk, literatúra, pravopis, lexika a pod. 
b)porovnáva slovenský jazyk s inými predmetmi 
c)zdôrazňuje, že v porovnaní s ostatnými predmetmi patrí slovenský jazyk a literatúra medzi prvoradé 
d)zdôrazňuje dôležitosť zložky slovenský jazyk na úkor zložky literatúra v predmete slovenský jazyk 

a literatúra  

2.Vyber 1 pravdivú odpoveď. Z ukážky 1 vyplýva, že: 
a)slovenský jazyk a literatúra patrí medzi voliteľné predmety  v škole 
b)slovenský jazyk a literatúra je povinne voliteľný predmet 
c)slovenský jazyka a literatúra je povinný vyučovací predmet na všetkých typoch škôl 
d)slovenský jazyk a literatúra je povinný vyučovací predmet na základnej škole 

3.Vypíš z ukážky 1 slovo, ktoré vzniklo skladaním. 

4.Vyber správnu odpoveď. Urč druh vety podľa obsahu:   
Existujú povolania, napríklad žurnalisti, televízni a rozhlasoví moderátori, kde je vyžadované dokonalé 
ovládanie oficiálneho jazyka. 

a) jednoduchá veta      c) zvolacia veta 
b) oznamovacia veta      d) súvetie 

5.  Aký slohový postup použil autor v ukážke 1? 

6.  Napíš, koľko gramatických chýb obsahuje veta 
Literatúra neni len súčet autorov a diel, je to obecne uznávaní druh umenia. 

7. Vyber správnu odpoveď. Z koľkých viet sa skladá súvetie:  
Študentov učí rozoznávať literárne druhy, žánre, hľadať v básňach umelecké prostriedky a pomáha im 
zdokonaľovať sa v pravopise či obohacovať slovnú zásobu. 
a) 2 vety        b) 3 vety 
c) 4 vety        d) 6 viet 

8. Urč jazykový štýl ukážky 1 

z r i aď o v a t e ľ



9. Nájdi v ukážke 1 príklad na podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou, ktorá je vložená do  
    vety hlavnej. 

10. Nájdi v ukážke 1 správne synonymu k slovu novinári.  

11. Urč slovný druh podčiarknutého slova v slovnom spojení. 
      Je nepredstaviteľné naučiť sa chémiu, fyziku, biológiu či iný predmet  

12. Pomenuj viacslovné pomenovanie    
Studený máj – v stodole raj  

Ukážka 2 
Ján Botto – Smrť Jánošíkova 

(úryvok) 
 

Zvonia na deň – mne na noc. Oj, srdce, nežiali: 
my skoro spať musíme, bo sme skoro vstali! 
Spať večne – kto to káže? Boh? – ľudia, t-rani! –  
Z polcesty, z sveta môjho, ja ľuďmi vyhnaný! 
Oj ľudia ľúti ľudia vy draví šakali! 
Brať život! Skiaď to právo? – či ste ho vy dali?! 

13.  Literárna tvorba Jána Botta sa zaraďuje 
       a) do realistickej literatúry      c) do romantickej literatúr 
       b) do klasicizmu       d) do symbolizmu 

14. Z koľkých strof sa skladá úryvok básne v ukážke 2? 

15. Urč rým básne v ukážke 2. 

16. Do ktorého literárneho druhu patrí text v ukážke 2 
a) krátka epika       c) spoločenská lyrika 
b) duchovná lyrika       d) dráma 

17. Dielo Smrť Jánošíkova je: 
a) lyricko-epická skladba      c) román 
b) poviedka        d) divadelná hra 

18. O diele Smrť Jánošíkova neplatí tvrdenie 
a) časť diela tvoria lyrické úvahy o živote 
b) dielo je viac epické ako lyrické 
c) dielo zachytáva zlapanie, väznenie a popravu Jánošíka 
d) autor v diele vyjadril vieru v lepšiu budúcnosť národa 

19. Ktorá z uvedených možností najlepšie vystihuje význam slovného spojenia právo v putách  
     z posledného verša druhej strofy ukážky 2? 
a) neprávo        c) zrada 
b) spravodlivosť       d) právnický omyl 

20. Doplň i/í, y/ý do tvaru slova t-rani z tretieho verša prvej strofy ukážky 2 
21. Lyrický hrdina v prvom verši naznačuje svoj ďalší osud. Čo vyjadruje slovo noc v úvodnej metafore   
      ukážky 2? 
22. Pomenujte druh básnického obrazu  zvonia na deň – mne na noc  z prvého verša ukážky  
23. Nahraďte básnický výraz skiaď v poslednom verši prvej strofy ukážky 2 spisovným výrazom. 
24. Nájdi v ukážke 2 príklad na epiteton. 
25. Doplň čiarky do piateho verša prvej strofy ukážky 2

Ľudia – hej! Ľuďmi radi menujú sa oni,  
tí, čo ľudské i božské šliapajú zákony. 
Zákon je len jeden u nich, jeden zákon vlčí,  
právo v putách – a pravda na hraniciach blčí. 

No príde i prísť musí ten bohatier boží,  
čo zákon pošliapaný na oltár vyloží: 
no príde i prísť musí ten veľký deň súdu –  
a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu! 


