
Vzorový test zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Prečítajte si nasledovný text a odpovedzte na otázky číslo 1 -8: 

 Uvádzací text číslo 1: 

 Svet ľavákov 

Praváci sú všetci orientovaní na pravú stranu. Pri rôznych činnostiach automaticky používajú 

pravú ruku. Nás ľavákov je podstatne menej, preto máme niekedy pocit, že sme vo svete 

pravákov diskriminovaní. Napríklad v školách boli kedysi ľaváci nútení písať pravou rukou. 

Dnes, keď vedci zistili, že to môže mať nepriaznivé dôsledky na mentálny vývoj dieťaťa, už 

sa od násilného preorientovávania upustilo. Mňa, našťastie, tiež nenútili písať pravou, keď 

som nastúpila do prvej triedy v rodnom meste Vráble. Zobrala som do nej pero sama od seba, 

keď som videla svojich spolužiakov. Tak som sa naučila písať pravou zľava doprava a ľavou 

naopak, ako je to typické pre ľavákov. 

 

1. Aký slohový postup je použitý v ukážke? 

a/ rozprávací                                             b/ informačný 

c/ opisný                                                   d/ výkladový 

 

2. Nájdite v uvádzacom texte 1 slovo, v ktorom je použitá slabikotvorná spoluhláska: 

................................................................................................................................................                                      

 

3. Zvýraznené slovo preorientovávania  v  piatej vete textu č. 1  vzniklo:  

a/ skladaním                                                        b/ odvodzovaním      

c/ prevzatím z iného jazyka                                d/ obrazným pomenovaním 

4. Koľko jednoduchých viet sa nachádza v texte?   

a/  4                                  b/  3                               c/  5                             d/  2 

 5. Nájdite v  texte jedno  vlastné podstatné meno 

............................................................................................................................................                                                                                                                     

6. K akému javu dochádza vo výslovnosti  slov sme, keď, už ? 

...........................................................................................................................................    

7.    Vypíšte z 1. vety   textu číslo 1 holú vetu / podmet a prísudok/: 

.......................................................................................................................................... 

8.    Určte, koľko viet z textu číslo 1 začína ohybným slovným druhom: 

a/ 4                         b/ 3                                c/ 2                       d/ 1 



 

Prečítajte si text číslo 2 a odpovedzte na otázky číslo 9 - 17 : 

 Uvádzací text číslo 2:  

                              Milan Rúfus: Nedeľná modlitba za otcove ruky 

 

1. Otcove ruky na večernom stole.                 3. A ja viem veru, čo sa možno stane, 

Také sú veľké ako taniere.                              že vyhŕkne mi jemná slza na líčko. 

O chvíľu pôjde preč-                                       Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane 

kúpiť chlieb za mozole.                                   ako ružové vtáčie vajíčko. 

Iba čo doje zvyšky večere. 

 

2. Keď mi tie ruky na sobotu vráti,                 4. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. 

      budeme znovu sedieť za stolom.                     A bude sa mi, Bože, sladko spať!  

      A moja dlaň sa v jeho dlani stratí,                   Akoby som spal na nebeskej lúke. 

      akoby jej tam ani nebolo.                                A ničoho sa nebudem báť. 

                                                                        Rúfus, M: Modlitbičky    

          

9.  K slovu usnem v 4. strofe nájdite vhodné synonymum: 

............................................................................................................................................ 

10. Slová luna, krásota, vesna z textu č. 2 patria k jazykovému štýlu: 

a/ odborný                                                 b/ publicistický 

c/ umelecký                                               d/ rečnícky                                                                                            

11. Určte, v  ktorej strofe sa nachádza oslovenie: 

............................................................................................................................................. 

12. Určte, aký druh rýmu  použil autor v 4. strofe básne? Určte aj rýmovú schému: 

........................................................................................................................................... 

13. Vypíšte z básne 1 zdrobneninu, epiteton a prirovnanie: 

a/zdrobnenina..................................................................................................................... 

b/ epiteton ......................................................................................................................... 

c/ prirovnanie...................................................................................................................... 

14. Nájdite v uvádzacom texte č.  2 slovo, v ktorom neplatí zákon o rytmickom krátení:  

............................................................................................................................................ 

15. Lyrickým hrdinom básne je: 

a/ otec                    b/ otcova ruka               c/ sám autor            d/ hrdinova dlaň 



 

16. Milan Rúfus ako liptovský rodák sa zaraďuje k predstaviteľom slovenskej poézie 

v období: 

a/ romantizmu                 b/ realizmu              c/ klasicizmu     d/ literatúry po roku 1945  

 

17. Určte, ktorá strofa sa počtom veršov líši od ostatných troch: 

a/ prvá                    b/ druhá                       c/ tretia                  d/ štvrtá 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 


