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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 
09. 05. 2017 

Ukážka č. 1 
Hurmikaki, tomel, diospyros kaki, či chcete radšej ebenovník rajčiakový? Tento strom pochádzajúci 
z Číny rastie do výšky maximálne 15 metrov. Jeho ovocie, dnes dovážané najmä z Talianska, 
Španielska a Izraela, však nemá nič spoločné s rajčiakom. Dozretý plod je sladký, pripomína chuť 
jabĺk, melóna a marhúľ. Plody (bobule) dorastajú do rozmerov 5-8 cm. Ich farba je žltá, oranžová 
prípadne do červena. Počas zrenia sú nejedlé, pretože obsahujú látku tanín, ktorá je trpká, horká 
a znemožňuje konzumáciu. Ovocie je obľúbené pre svoju sladkú, no zároveň jedinečnú chuť, ale aj 
nízku energetickú hodnotu a blahodarné účinky na celý organizmus. Odborníci ich považujú za 
významný zdroj vitamínov skupiny B -  tiamínu, riboflavínu, niacínu, vitamínu C a najmä vitamínu 
A. Dužina obsahujúca až osemdesiat percent vody, má veľké množstvo vlákniny, prírodných 
antioxidantov, fosforu či magnézia. Je dokázané, že kaki posilňujú imunitný systém, upravujú 
metabolizmus, zmierňujú stres, napätie, nervozitu, únavu, ale i svalové bolesti. Podporujú zdravý 
rast a vývoj kostí. Sú vynikajúce pre ľudí so srdcovo-cievnymi problémami. Lekári ich odporúčajú 
aj pacientom s chorou pečeňou i obličkami. Ešte stále sme vás nepresvedčili, že kaki sú malý 
slnečný zázrak?             (K ukážke sa vzťahujú úlohy 1.-7.)      
                                                             

1. Z ukážky vyplýva, že:                                                                                                                 
A) hurmikaki je ovocie podobné našim rajčiakom                                                                              
B) plody rastú na vysokých kríkoch                                                                                           
C) hurmikaki nie je vhodné na konzumáciu pre ľudí, ktorí majú problémy so srdcom             
D) bobule sú sladké, ale nepriberá sa z nich 

2. Urč, z koľkých jednoduchých viet je tvorené zvýraznené súvetie v texte ! 

3. Ktorá možnosť správne určuje poslednú vetu ukážky?        
     A)   priraďovacie súvetie odporovacie                  
     B) jednočlenná rozvitá veta                      
     C) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou   
     D) jednoduchá veta s nevyjadreným podmetom 

4. Napíš, ktorý slohový postup nie je použitý v ukážke! 

5. Urč jazykový štýl ukážky! 

6. Vypíš z posledných troch riadkov ukážky postupne rozvíjajúci prívlastok! 

7. Sloveso z prvej vety ukážky daj do základného tvaru! 

8. Z koľkých slabík sa skladá slovo Izrael  (napíš číslom)? 

9.  Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo ebenovník:                                                     
A) skladaním       B) príponou       C) odvodzovaním       D) skracovaním     

z r i aď o v a t e ľ



10.  Vyber správnu možnosť vetných členov vo vete:           

        Stavba mosta vlani rýchlo pokračovala.        

A)  predmet, podmet, príslovkové určenie času, príslovkové určenie spôsobu, prísudok            
B)  podmet, nezhodný prívlastok, príslovka miesta, príslovkové určenie spôsobu, prísudok       
C)  podmet, zhodný prívlastok, príslovka času, príslovkové určenie spôsobu, predmet           
D)  podmet, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie času, príslovkové určenie spôsobu, 
prísudok                                                                                                                                                                                                                                 

11. Vypíš, ktorý vzor podstatných mien sa nevyskytuje v nasledujúcej vete!            
Julkine sane boli odložené vo vreci na drevenej polici v garáži. (ulica, kosť, srdce, žena) 

12. Vypíš z ukážky všetky vlastné podstatné mená stredného rodu! 

13. Ktorý z uvedených autorov nepatrí medzi kodifikátorov spisovnej slovenčiny?          
Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ján Botto, Michal Miloslav Hodža 

Ukážka č. 2 
Mechúrik vybral sa do sveta. Na ceste stretol sa so slamkou a potom s uhlíkom. Jeden raz prišli k 
veľkej vode. Mechúrik bol by so slamkou šťastne preplával, ale úbohý uhlík! Mechúrik nedbal na 
jeho nárek, hrdo ako kačica preplával na druhý breh. Ale slamka sa zmilovala nad ním, vzala ho na 
chrbát a pustila sa s ním cez vodu. Ako prišli do prostriedku, slamka prehorela a uhlík spadol do 
vody. Keď to mechúrik na brehu videl, rozrehotal sa tak, že sa od smiechu rozpukol.                                                                                                                                                             
(K ukážke sa vzťahujú úlohy 14.-19.) 

14. Urč literárny žáner ukážky: A) román B) báj C) epigram D) bájka                                                             

15. Ktoré príslovie vyplýva z textu?                                                                                               
A) Dvakrát meraj, raz strihaj.                                                                                                     
B) Bez práce nie sú koláče.                                                                                                                  
C) Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.                                                                         
D) Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije. 

16. Rozhodni, či text ukážky obsahuje jednočlennú vetu!         áno – nie 

17. Urč vid slovesa v prvej vete ukážky! 

18. Vypíš všetky postavy vystupujúce v ukážke! 

19. Napíš druh zvýrazneného súvetia! 

20. Ktorý slovný druh vyjadruje postoj hovoriaceho k výpovedi? 



21. V ktorej z možností je napísané y/ý po obojakej spoluhláske?                             

     A) jazýček, milý, zákony                   B) výpoveď, prezývka, vyryli                                                                                             
 C) pekných, hýbať, bývanie               D) lyžica, kývala, ktorýsi 

22.  Aký vetný sklad je v slovnom spojení pekne spieva? 

23. Doplň chýbajúce slovo!   .................... alebo znelka je lyrická básnická forma, má 14 
veršov rozdelených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof. 

24. Podľa akého vzoru skloňujeme prídavné meno líščiemu ? 

25. Ktorý zo spisovateľov nepochádza z Oravy? Martin Kukučín, Margita Figuli, P. O. 
Hviezdoslav, J. Gregor Tajovský, Anton Bernolák


