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OKRUHY NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU  

ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A  LITERATÚRY  
 

 

ČASŤ A: JAZYK 

• Zvuková rovina jazyka a pravopis: 

o abeceda, delenie hlások, diakritické a interpunkčné znamienka, priama reč 

a uvádzacia veta, spodobovanie, pravopis domácich slov (vrátane vybraných slov), 

rozdeľovanie slov na slabiky, pravidlo o rytmickom krátení, slabikotvorné 

spoluhlásky, melódia vety 

• Významová (lexikálna) rovina jazyka: 

o členenie slovnej zásoby, synonymá a antonymá, tvorenie slov (odvodzovaním, 

skladaním), skracovanie, preberanie slov, viacslovné pomenovania (združené 

pomenovania, frazeologizmy), slovníky 

• Tvarová (morfologická) rovina jazyka: 

o určovanie slovných druhov a delenie jednotlivých slovných druhov, určovanie 

gramatických kategórií a skloňovacích vzorov, skloňovanie podstatných a prídavných 

mien, zámen a čísloviek, časovanie slovies, stupňovanie prídavných mien a prísloviek 

• Skladobná (syntaktická) rovina jazyka: 

o vety podľa obsahu a členitosti, prisudzovací sklad, vetné členy – základné (prísudok, 

podmet, vetný základ) a vedľajšie (predmet, príslovkové určenie, prívlastok), 

prístavok, zápor v slovenčine, slovosled slovenskej vety, jednoduchá veta a súvetie 

(rozlišovanie, nie určovanie druhu súvetia) 

• Sloh: 

o jazykové štýly a slohové postupy, opis a jeho druhy, rozprávanie, úradný list, 

súkromný list, pohľadnica, krátke správy (SMS, e-mail), slávnostný prejav, správa 

a oznámenie, inzerát, reklama, vizitka, plagát, prihláška, úvaha, výklad 

• Jazykoveda a národný jazyk 

o spisovný jazyk a nárečia, jazykovedné disciplíny 

ČASŤ B: LITERATÚRA 

• Úlohy na čítanie s porozumením a prácu s textom  

• Štruktúra diela 

o literárna postava, rozprávač, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela 

• Štylizácia textu a metrika: 

o určovanie umeleckých prostriedkov (prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia, 

metafora, epiteton, básnická otázka), typy rýmov (združený, striedavý, obkročný, 

prerývaný) 

• Literárne druhy a žánre: 

o komiks, bájka, báseň, pieseň (ľudová/populárna), hádanka, vyčítanka, príslovie, 

porekadlo, pranostika, rozhlasová hra, rozprávka, báj, legenda, poviedka, modlitba, 

román, povesť, balada, anekdota, aforizmus, činohra, komédia, tragédia 

Poznámka: Obsah prijímacej skúšky zo SJL je v rozsahu učiva ZŠ, t. j. nepresahuje obsahový 

a výkonový štandard Štátneho vzdelávacieho programu zo SJL pre ZŠ (ISCED 2). 


