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Prijímací test zo slovenského jazyka do prímy osemročného gymnázia 

Test A 
 

1. Vo vetách oprav chyby, slová v zátvorkách daj do správneho tvaru a text prepíš : 

Divé (hus) sa už vrátily. Na úskom dvore bučali (krava). Mački zacítili myšy. Spadol s bycikla a viplašil 

prepelice skrývajúce sa v (krovie). Jazvec celé leto vyhľadáva dobroty a tučnie. Na jesen vlezje do 

svojej nori a spý. Medveď našiel huby, včely med a množstvo rídzikou. 

 

2. Z tejto vety vypíš podstatné mená a urči gramatické kategórie ( rod, číslo, pád ):  

Vysoko v povetrí zahučali vojenské lietadlá. 

 

3. Podčiarkni sloveso, ktoré do radu nepatrí a napíš prečo:  

hádžem, čítame, spievajú, utekáte, omladli, píšeš 

 

4. Napíš slovesá kresliť, udrieť, zaniesť v :  

2. osobe,jedn.čís., rozkazovací spôsob - 

1. osobe, množ. čís. budúci čas - 

3. osobe, množ. čís., minulý čas - 

5.Čo vystrájal tlačiarenský škriatok? Nájdi pokazené slová a napíš ich správne: 

Syn prišiel vyhladnutý ako vlak........................... 

Na večeru zjedol štyri parky........................... 

Otec si kúpil nos a vyhral magnetofón........................... 

V diktáte boli dve ryby........................... 

 

6. Z vety vypíš slovné druhy: Na lúke sa páslo osem srniek a pri nich ležali malé mláďatá. 

Podstatné mená...................................................................................................................... 

Prídavné mená ...................................................................................................................... 

Číslovky...................................................................................................................... 

Slovesá...................................................................................................................... 

Predložky...................................................................................................................... 

Spojky...................................................................................................................... 
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7.Poznáš slovo lístie? Určite áno. Napíš ešte 1 slovo s dvoma dlhými slabikami a daj ho G a L jedn. 

čísla: 

 

8.V týchto výrazoch je ukryté to isté slovo. Vyznač ho v každom slove. 

VYTVÁRAJÚ NEPRAJNÍK KRAJINA NAJKRAJŠÍ KRAJÍK 

 

9.Vo vetách sú ukryté názvy postáv z rozprávok. Napíš ich: 

V snehu lienka vždy zamrzne.......................................... 

Pytliak loví labute.......................................... 

10. Pouvažuj a podčiarkni správnu odpoveď. 

GRAMOTNOSŤ je  

a) veda o gramofónoch 

b) nešikovnosť 

c) schopnosť čítať a písať 

d) súbor gramatických pravidiel 

 

11. Doplň : 

Personifikácia je ................................................................. 

 

12. Do básničky doplň slová tak, aby sa rýmovali 

Tam ďaleko, kde je Čína,  

nie je moja.......................... 

Na Slovensku chcem ja žiť zo studnicky vodu............... 

 

13. Doplň: 

Konštantín vymyslel písmo pre veľkomoravských Slovienov a nazval ho 

 

14. Napíš, aké poučenie vyplýva z tejto bájky: 

Smädná vrana natrafila na vedro s vodou. Snažila sa ho prevrátiť, ale nevládala ho zvaliť. Napokon sa 

jej dôvtipom podarilo, čo chcela. Hádzala do vedra kamienok za kamienkom, až sa zdvihla hladina 

vody, a vrana si mohla pokojne uhasiť smäd. 

 
IS.Napíš krátky príbeh. Použi slová čakáreň, rázcestie, kaluž, garáž (slová môžeš ohýbať): 


