
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka gymnázia 

s 8 - ročnou dĺžkou štúdia - máj 2017 

Viaceré úlohy v tomto teste vychádzajú z nasledujúcej ukážky. Prečítaj si ju preto pozorne. 

 

Ukážka 

Jednou z aktivít, ktoré prispievajú k záchrane našej planéty, je aj Deň Zeme. Je to sviatok 

venovaný Zemi. Každoročne sa oslavuje 22. apríla. Práve tento deň v roku 1970 ekológovia v 

USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, ktoré dokumentovali krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 

vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na jej ochranu.  

Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. 

Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto treba chrániť tieto 

poklady pre budúce generácie. Majú pravdu? 

Zdroj Štátna ochrana prírody 

II. 

1. Myslíš si, že je dôležité, ukazovať na ohrozenie našej planéty?  a) áno   b) nie 

2. Dá sa z ukážky vysloviť myšlienka, že ekológovia majú prírodu radi?  a) áno  b) nie 

3. Napíš sloveso z druhej vety ukážky v minulom čase : ____bol_________ 

4. Koľko podstatných mien stredného rodu je v prvom odseku ukážky?  

a) 0   b) 1   c) 2 

5. Zo slova každoročne utvor dve slová tak, aby význam zostal zachovaný 

____________________________________ 

 

III. 

1. Vypíš všetky najviac slabičné slová z ukážky? 

__________________________________________________________________________ 

2.  Koľko viet je v ukážke ? ____________________________________________________ 

3.  Vypíš z ukážky najkratšiu vetu, v ktorej je číslovka: 

 _________________________________________________________________________ 

4. Je v ukážke aj záporná veta?  a) áno   b) nie 

    Ak áno, napíš ju: __________________________________________________________ 

5. Sú všetky vety v ukážke len oznamovacie?  a) áno   b) nie 



IV. 

1. Vieš, aký je rozdiel medzi slovami zem a Zem?   

a) žiadny     b) je: __________________________________________ 

2.  Sú všetky slová v ukážke len domáce?   a) áno   b) nie 

3. Určite vieš správne pomenovať písmená našej abecedy. Napíš, ako pomenuješ písmeno       

F: __ ___ 

4. Je v ukážke priama reč?   a) áno  b) nie 

5. Možno v niektorých situáciách nahradiť jazykový prejav pohybom, gestom, mimikou? 

a) áno   b) nie 

 

V. 

1. Ukážka je poézia?  a) áno   b) nie 

2. Utvor jednoduchý rým, v ktorom použiješ slovo príroda: __________________________ 

3. Majú príslovia aj výchovný cieľ?  a) áno   b) nie 

4. Napíš, čo znamená skratka RTVS?  ____________________________________________ 

5. Vieš, k čomu slúži USB kľúč? _________________________________________________ 


