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Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

 

Prijímacia skúška zo S L O V E N S K É H O  J A Z Y K A  A  L I T E R A T Ú R Y  
 

Šk. rok 2017/2018 1. kolo – 1. termín    Kód žiaka .......................... 
 

Prečítaj si text: 

Ukážka č. 1 

Čo je vlastne remeslo? 

Mnohí si pod pojmom remeslo predstavujú ručnú prácu ľudí žijúcich na vidieku v minulých 

storočiach, ktorí vyrábali predmety dennej spotreby pomocou ručných nástrojov. Remeslá ale existujú 

aj dnes. Sú ľudia, ktorí sa zaoberajú remeslami aj v súčasnosti a snažia sa tak zachovať tradíciu 

remeselnej výroby. Vyrábajú a tvoria predmety, ktoré sa už väčšinou používajú na dekoráciu alebo na 

skrášlenie prostredia a sú prejavom šikovnosti a fantázie ľudových remeselníkov. Medzi 

najrozšírenejšie remeslá na Slovensku zaraďujeme spracovanie dreva. Kto vlastne boli títo 

remeselníci, ktorí spracovávali a obrábali drevo? 

DEBNÁRI – títo remeselníci vyrábali z dreva rôzne druhy sudov, drevené vedrá rôznej veľkosti, 

kade, kúpacie vane. Tieto výrobky používala takmer každá domácnosť. Na výrobu týchto predmetov 

používali mäkké i tvrdé drevo. 

UMELECKÍ REZBÁRI – vytvárajú z dreva umelecké predmety, napr. sošky, sochy a iné rezbárske 

výtvory. 

KORYTÁRI – Keď počujete slovo korytári, tak si myslíte, že vyrábali iba korytá. Nebolo to tak, 

vyrábali aj iné drevené predmety vhodné pre domácnosť, napríklad varechy, drevené lyžičky 

a samozrejme aj detské hračky. Dodnes vídame na jarmokoch krásne výtvory týchto remeselníkov. 

REZBÁRSTVO – je remeslo, ktoré sa zachovalo dodnes. V súčasnosti rezbári vyrábajú najmä 

z lipového, javorového alebo hruškového dreva. 

Ďalšími remeselníkmi, ktorí spracovávali drevo, boli kolári. Vyrábali kolesá a iné súčasti 

potrebné pre vozy. A nezabudnime ani na košikárov, ktorí z prútia vyrábali čarokrásne košíky. 

 

1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z textu ukážky č. 1? 

a) Dnes sa ľudia nevenujú výrobe dekoračných predmetov. 

b) Korytári predávajú svoje práce na rôznych jarmokoch. 

c) V minulosti debnári používali iba jeden typ dreva. 

d) Kolári a košikári vyrábali pekné prútené košíky. 

 

2. Označte, ktorí remeselníci sa v ukážke č. 1 nespomínajú. 

a) košikári b) kolári c) rezbári d) tesári 

 

3. Doplň i/í, y/ý. 

a) vitam...n, f...latelista, r...tmus, z...ps, 

d...plomat 

b) f...lm, z...nok, g...tara, m...tológia, 

b...žutéria 

c) d...nastia, c...trus, t...tul, t...rkys, g....lotína 

d) s...chravý, s...korka,  náb...tok, M...java, 

zm...ja 

 

4. Označ prisudzovací sklad. 

a) kreslí plán b) číta knihu c) obed chutil d) predáva citróny 

 

5. Označ vetu, v ktorej je príslovka. 

a) Obzeral sa po lepšom bývaní. 

b) Dennodenne sa s ním stretával. 

c) Kostihoj lekársky je vzácna rastlina. 

d) Nepovedal mu ani tú najmenšiu výčitku. 

 

6. Označ pravopisne správne napísané prívlastky. 

a) akísi mladí chlapci 

b) ktorýsi slávni spisovatelia 

 

c) akýsi veselý hudobníci 

d) ktorísi významný vedci 
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7. Označ dvojčlennú úplnú vetu. 

a) Hádzal mu piesok do očí. 

b) Poznal ho ako svoju dlaň. 

c) Spálil za sebou všetky mosty. 

d) Mráz mu bežal po chrbte. 

 

8. Označ abstraktné podstatné mená. 

a) ulica, papier, strach, chlieb, podpis 

b) potok, chládok, váhy, sila, odvaha 

c) láska, smútok, nadanie, teplo, vytrvalosť 

d) zápas, nácvik, lipa, stehlík, lístie 

 

9. Označ vetu, v ktorej je podmieňovací spôsob. 

a) Bol by sa bránil a ohradzoval. 

b) O chvíľu sa zjaví Martin a mieri k výťahu. 

c) Povedali si to z očí do očí. 

d) Budú sa vkrádať do chalúpky ako akísi zlodeji. 

 

10. V ktorej možnosti sú uvedené len zhodné prívlastky? 

a) kráľ Tatier, kráľovstvo ticha 

b) tatranský štít, nádherný výhľad 

c) do kráľovstva ticha, výškový primát 

d) nočná obloha, pokladne lanovky 

 

11. V ktorej možnosti sú všetky slová zdrobneniny? 

a) hlávka, muška, vtáčik 

b) speváčik, tráva, všetko 

c) mamka, radšej, sama 

d) mamička, hlávka, vŕba 

 

12. Označ rad so správne napísanými tvarmi prídavných mien. 

a) svorní bratia, smutní holič, húževnatí študenti 

b) vojenský veliteľ, nádejný umelci, duchaplní futbalisti 

c) nádejný hokejista, známi ekológovia, zlý pes 

d) belasí oblek, vinní obžalovaní, radikálni zásah 

 

13. Označ rad slov, v ktorých je správne použitá samohláska ä. 

a) mäso, pozvä, mäkký, najmä 

b) holúbä, pätoro, úpätie, zväčša 

c) mätóda, zväz, väzy, žriebä 

d) päsť, bremäno, päť, pamäť 

 

14. Označ rad slov, v ktorom sú všetky slovesá v 3. osobe množného čísla. 

a) držia, skáču, pracujú, vodí, nosia 

b) lovia, bijú, volá, češú, trucujú 

c) píšu, kosia, strúhajú, kričia, pletie 

d) bývajú, utekajú, kúria, sadia, strážia 

 

15. Urč jazykový štýl uvedenej ukážky. 

Obrovská čerešňa rástla tak blízko domu, že sa jej konáre dotýkali múrov a boli tak nahusto ovenčené 

kvetmi, že ledva bolo medzi nimi vidno dajaký lístoček. Po oboch stranách domu tiahol sa ovocný sa, 

na jednej strane jablone, na druhej čerešne – všetky obsypané záplavou kvetov. V tráve po stromami 

kvitli žlté púpavy. Poniže záhrady na vysokých kríkoch skveli sa lilavé kvety orgovánu a ranný vánok 

donášal ich omamne sladkú vôňu až do obloka. 

a) publicistický štýl 

b) umelecký štýl 

c) náučný štýl 

d) administratívny štýl 

 

16. Označ správne vysvetlenie frazeologizmu: Hádzať hrach na stenu. 

a) usilovať sa o niečo 

b) niečo zbytočne hovoriť 

c) byť skvelým hráčom 

d) snažiť sa o dokonalosť 

 

17. V ktorej z možností je uvedené prirovnanie? 

a) hľadal som oranžový mesiac 

b) unikali ako fatamorgána na púšti 

c) zázraky a iluminácie mi unikali 

d) chlapčisko ho verne nasledovalo 

 

18. Uvedený výrok  Komu sa nelení, tomu sa zelení je: 

a) pranostika b) porekadlo c) príslovie d) hádanka 
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Prečítaj si text: 

Ukážka č. 2 

Reklama nie je „vynálezom“ modernej doby. Poznali ju už v stredoveku. Najstarším prejavom 

reklamy bolo vyvolávanie, vykrikovanie. Podľa toho dostala aj svoje meno (lat. reclamare = kričať, 

volať). Vyvolávačstvo sa u Egypťanov a potom u Židov, Grékov a Rimanov pokladalo za osobitné 

remeslo. V Ríme bola dokonca časť vyvolávačov v štátnych službách. V staroveku však bola 

najčastejšia obrazová reklama: tovar sa vystavoval voľne na trhu alebo na stenách, aby si ho každý 

mohol pozrieť. Osobitnou formou reklamy boli aj vývesné tabule, štíty a nápisy. V tom čase už ľudia 

poznali aj plagát. Nápisy vytesané do kameňa alebo nakreslené na pergamene obsahovali rozličné 

vyhlášky a oznámenia. V stredoveku sa reklama využívala na trhoch. Najlepšie sa uplatňovala 

zvuková reklama. Na kriku a výrečnosti predavača záležalo, ako upúta pozornosť okoloidúcich. 

Veľkým prínosom pre reklamu bolo vynájdenie kníhtlače, lebo asi vtedy sa začali tlačiť inzeráty 

a s nimi aj tlačené plagáty. Plagát v dnešnom význame vznikol pred sto rokmi – jeho prínosom bolo, 

že sa text spájal s obrazom. Po ňom prišlo rozhlasové a televízne vysielanie reklamy. 

 

19. Ktorá z informácií nevyplýva z ukážky č. 2? 

a) Časť rímskych vyvolávačov bola v štátnych službách. 

b) V stredoveku bola najčastejšia obrazová reklama. 

c) Význam latinského slova reclamare je kričať, volať. 

d) Každý predavač na stredovekom trhu sa snažil byť výrečný a dobre kričať.  

 

20. Označ slohový postup uvedenej ukážky. 

Mikroskop umiestnime asi 5 cm od hrany stola, praváci k ľavému ramenu a ľaváci k pravému ramenu. 

Skontrolujeme, či je nastavené najmenšie zväčšenie objektívu, a osvietime zorné pole. Na stolík 

mikroskopu položíme preparát. Zmenšíme pomocou makrometrickej skrutky vzdialenosť preparát – 

objektív na minimum. Pomocou okuláru sledujeme zorné pole a zároveň zaostríme pomocou 

makrometrickej skrutky – zväčšujeme pomaly vzdialenosť objektív – preparát. Nájdeme najideálnejšiu 

časť preparátu – posunieme preparát na stolíku pomocou skrutky krížového posunu a nastavíme do 

stredu zorného poľa. Od tejto chvíle preparátom nehýbeme. Hľadaný obraz doostríme mikrometrickou 

skrutkou a zjasníme pomocou kondenzora a clony. Pomocou revolverového meniča nastavíme 

zväčšenie a celý postup opakujeme. 

a) informačný slohový postup 

b) rozprávací slohový postup 

c) opisný slohový postup 

d) výkladový slohový postup 

 

21. Opakovanie divadelnej hry sa nazýva: 

a) kolízia b) premiéra c) expozícia d) repríza 

 

22. Aký druh rýmu je použitý v ukážke: 

Tak podvedome hľadá azyl 

syn, produkt našej réžie. 

Sme hrdí, že sa nepokazil. 

Vieme, že to prežije. 

a) združený b) obkročný c) striedavý d) prerývaný 

 

23. Ktorá z uvedených charakteristík sa vzťahuje na baladu? 

a) zobrazenie neznámych javov z prírody 

b) zobrazenie deja prostredníctvom symbolov 

c) skrytá kritika zlých ľudských vlastností 

d) pochmúrna nálada s tragickým koncom 

 

24. Ak má báseň príbeh, dej a hrdinu, hovoríme o básni: 

a) lyrickej b) lyricko-epickej c) epickej 

 

25. Označ porekadlo. 

a) Čo na srdci, to na jazyku. 

b) Aj srdce ho od toho smútku bolelo. 

c) Srdcu by ste chceli rozkázať? 

d) Mala dobré srdce. 
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26. Označ rad, v ktorom nie je štúrovský básnik: 

a) Ivan Krasko, Ján Hollý b) Andrej Sládkovič, Samo 

Chalupka 

c) Ján Botto, Janko Kráľ 

 

27. Ktorý z uvedených znakov nie je typický pre divadelnú hru? 

a) dominantnosť 

dialógov 

b) prítomnosť 

rozprávača 

c) členenie na 

dejstvá 

d) postoj a reč 

tela 

 

28. Ktorá z uvedených možností je správna? 

Legenda je 

a) lyrické dielo, obsahom sú predstavy o vzniku sveta a prírodných javov. 

b) epické dielo, obsahom je život a zázraky svätých. 

c) lyrické dielo, obsahom je život a zázraky mučeníkov. 

d) epické dielo, obsahom sú príbehy o bohoch a nadprirodzených bytostiach. 

 

29. V ktorej z možností je správne charakterizovaný literárny žáner? 

a) Óda je epická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom. 

b) Balada má pochmúrny dej a končí sa víťazstvom dobra nad zlom. 

c) Román zobrazuje široký okruh života, vystupuje v ňom veľa postáv. 

d) V poviedke sa charaktery postavy v priebehu deja vyvíjajú a formujú. 

 

30. Ktorá z nasledujúcich ľudových múdrostí je pranostikou? 

a) Komu sa nelení, tomu sa zelení. 

b) Keď netečie, aspoň kvapká. 

c) Margita muchám vrece rozväzuje. 

d) Po daždi zas slnko svieti. 

 

31. V ktorej z možností je uvedené správne tvrdenie? 

a) Filmová rozprávka neobsahuje dialogizovanú reč. 

b) Derniéra je posledné predstavenie dramatického žánru. 

c) Inscenácia je úprava filmového diela do literárnej podoby. 

d) Scenárista a dramaturg sa nepodieľajú na realizácii filmu. 

 

32. Pomenuj básnické umelecké prostriedky: 

a) rastom sú ako jedle ............................................ 

b) krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre ....................................... 

c) do Kráľovej holi bijú hromy z neba ..................................................... 

d) milý národ ............................................................. 

 

33. Súbor všetkých pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národa, sa nazýva: 

a) svetová 

literatúra 

b) európska 

literatúra 

c) národná 

literatúra 

d) antická 

literatúra 

 

34. Označ správne tvrdenie. 

a) V roku 1878 uzákonil A. Bernolák spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia. 

b) Jeho gramatika vyšla pod názvom Náuka reči slovenskej. 

c) Tri slovenské gymnáziá boli otvorené v roku 1862 v Martine, Banskej Štiavnici a v Kláštore pod 

Znievom. 

d) Matica slovenská bola založená v roku 1863 v Martine. 

 

35. „Stojí ako soľný stĺp“, znamená 

a)   stojí pevne nohami na Zemi 

b)   stojí nepohnute stŕpnutý, prekvapený 

c)   lieta v oblakoch 

d)   vie presne, čo chce 

 

36. Doplň neúplné výroky. 

a) Súvislý neprerušovaný prejav jednotlivca sa nazýva ....................................... . 

b) Prvé uvedenie divadelnej hry je ................................................ . 

c) Rozhovor dvoch a viac postáv sa nazýva ................................................ . 


