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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 
11. 05. 2017 

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, tyrani! —  
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?!  
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! —  
Zomrieť! tak výrok, — dobre, ja chodil po zboji;  
ale kto viacej zbíjal, ja, či katia moji?!    

1. Akú jazykovú formu použil autor v ukážke? 
A/ prózu       B/ lyriku     C/ drámu   D/ poéziu 

2. Z prvej strofy vyplýva 
A/ Jánošík je slobodný, a preto zbíja pánov. 
B/  Jánošík bol zavčasu ráno uväznený, a preto musí ísť večer skôr spať. 
C/  Jánošík je ľuďmi vyhnaný zo svojej krajiny; musí odísť. 
D/  Jánošík je uväznený; musí zomrieť hoci je ešte mladý. 

3. V druhej strofe je vyjadrená myšlienka 
A/ kritika pánov a viera  v príchod záchrancu 
B/ kritika pánov a predpoveď konca sveta 
C/ kritika chudobných ľudí a blížiaci sa deň súdu 
D/ kritika chudobných a viera v príchod záchrancu 

4. Názov ukážky (Smrť Jánošíkova) tvoria tieto slovné druhy: 
A/ podstatné meno + prídavné meno     B/ podstatné meno + zámeno 
C/ zámeno + prídavné meno                   D/ podstatné meno + podstatné meno 

5. Z prvej strofy vypíš dve  antonymné dvojice. 
6. Prepíš pravopisne správne podčiarknutú vetu tak, že doplníš chýbajúce čiarky. 

z r i aď o v a t e ľ



7. Z prvej strofy vypíš jedno zložené slovo.  
8. Nahraď básnické slovo skiaď spisovným slovom. 

9. Doplň správne ešte tri vetné členy z vybraného dvojveršia:  
        Boží    bohatier   pošliapaný   zákon     vyloží       na oltár. 
prívlastok, ............... , prívlastok, .............., prísudok, .................. 
10. Aký jazykový štýl  a aký slohový postup uplatnil autor v ukážke? 
11. Pomenuj umelecký jazykový prostriedok v treťom verši od konca. 
12. Autor ukážky je Ján Botto, ktorý patrí do obdobia romantizmu. Ako nazývame skupinu 
básnikov patriacich do tohto obdobia? 
13. K akým literárnym žánrom sa radí toto dielo Smrť Jánošíkova, keď obsahuje deväť 
spevov? 

Veľký krvný obeh 
 
Inak nazývaný aj telový  krvný obeh. Rozvádza okysličenú krv do celého tela a privádza 
odkysličenú krv z tela späť do srdca.  Začína v ľavej komore odkiaľ sa okysličená krv pri systole 
vypudí aortou ( lat. aorta ) do celého tela.  Medzi ľavou komorou a aortou sa nachádza aortálna 
chlopňa, ktorá zabraňuje spätnému prúdeniu krvi do ľavej komory. Aorta sa stáča naľavo dozadu  
do tzv. oblúka aorty, z ktorého vystupuje ramenno-hlavová tepna ale aj vencovité tepny. Ramenno-
hlavová tepna sa ďalej delí na pravú spoločnú krčnicu a na pravú podkľúčnu tepnu. Krčnica  sa 
ďalej delí na ľavú a pravú krčnicu a odvádza krv do hlavy. Podkľúčna tepna sa delí na pravú a ľavú 
podkľúčnu tepnu a zásobujú krvou horné končatiny. Potom  aorta zostupuje vedľa chrbtice. Ďalej 
sa mení na hrudníkovú aortu, z ktorej vychádzajú tepny, ktoré privádzajú okysličenú krv  
k hrudníkovým orgánom ako napríklad - pažerák a  osrdcovník. Ďalej pokračuje na brušnú aortu, 
z ktorej vystupujú tepny, ktoré zásobujú orgány v brušnej dutine ako napríklad: pečeň, žalúdok, 
tenké a hrubé črevo. Potom sa rozdeľuje na dve bedrové tepny, ktoré privádzajú okysličenú krv do 
malej panvy. Na ne nadväzujú stehnové tepny, ktoré rozvádzajú krv v dolných končatinách. 

14.  Ktoré tvrdenie je správne (vyplýva z textu)? 
A/ Pri systole sa odkysličená krv vypudí aortou do celého tela. 
B/ Podkľúčna tepna zásobuje krvou hlavu. 
C/ Brušné tepny zásobujú krvou pľúca, žalúdok, hrubé a tenké črevo. 
D/ Krčnica i podkľúčna tepna sa delí na ľavú a pravú. 

15. Koľko orgánov spolu (brušných a hrudníkových) je uvedených v ukážke? 
A/  4                     B/ 5                C/ 7              D/ 6 
16. Aký prívlastok sa nachádza v nadpise? 
A/ slovesno-menný    B/ nezhodný      C/ postupne rozvíjajúci     D/ viacnásobný 
17. Ktorý odborný pojem sa v ukážke nenachádza? 
A/ osrdcovník        B/ aorta        C/ pravá komora      D/ systola 
18. Aké vety podľa obsahu prevládajú v ukážke? 
19. Vypíš z ukážky skratky a napíš, čo znamenajú. 
20. V ktorej možnosti sú správne uvedené chýbajúce samohlásky: 
                     matk_n_  príbuzn_ znám_ 
A/  y i í i       B/ i y ý y       C/ y i í y      D/ i i í i 

21. Hrubo zvýraznenému slovu urč menné kategórie a vzor. 



22. Ktorý autor nepatrí k oravským rodákom: P.O. Hviezdoslav, Margita Figuli, Anton 
Bernolák, Samo Chalupka, Janko Matúška.  
23. Ako sa nazýva rým, ktorý ma schému: a b b a 
24. Doplň chýbajúce slovo: V básni Mor ho! bojujú Slovania s .................. . 
25. Do akého literárneho druhu radíme komédie, tragédie, bábkové hry...? 


