
Test zo slovenského jazyka a literatúry 1

Test zo slovenského jazyka a literatúry 
pre žiakov 9. ročníka ZŠ

VZOR

Meno:

Priezvisko:

Milí žiaci,

máte pred sebou test zo slovenského jazyka a literatúry. Test obsahuje 3 ukážky a 30 
testových úloh.

● Úlohy 01 – 21 sa vzťahujú na ukážky.

● Úlohy 22 – 30 sa nevzťahujú na ukážky.

● V teste je:

 - 20 úloh s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D,

 - 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede.

Svoje odpovede si vyznačte priamo do testu, následne ich prepíšte do odpoveďového hárka. 
Hodnotené budú len odpovede správne zapísané v odpoveďovom hárku. Každá správna 
odpoveď bude hodnotená 1 bodom.

Každú ukážku a úlohu si pozorne prečítajte. Na vypracovanie testu máte 70 minút.

Prajeme vám veľa úspechov.
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 Ukážka 1

Stredná odborná škola (SOŠ)

Zvolenská cesta 1, 853 21 Banská Bystrica

pozýva žiakov 9. ročníka základných škôl, ich pedagógov, rodičov 
a ostatnú verejnosť na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční dňa 20. marca 2018 v čase od 8.00 – 12.00 h v priestoroch 
našej školy. Záujemcov prevedieme areálom a nasledovnými miestnosťami:

 učebňa automatizácie, elektrotechniky, strojárstva a mechatroniky,
 učebne výpočtovej techniky,
 učebňa počítačom riadených strojov (CNC stroje),
 učebne cudzích jazykov,
 učebne ekonomických predmetov,
 zváračská dielňa,
 telocvičňa,
 spoločenská miestnosť – v nej budú prebiehať súťaže a programy.

Z didaktických dôvodov bol text upravený.

Na ukážku 1 sa vzťahujú úlohy 01 – 07

 01. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?

  A   Koncom marca 2018 sa budú môcť deviataci v popoludňajších hodinách 
oboznámiť s výučbou v SOŠ.

  B   Deň otvorených dverí umožní záujemcom o marketing obzrieť si kompletný 
areál zvolenskej strednej školy.

  C   Deviataci, učitelia a ich zákonní zástupcovia dostali 20. 3. 2018 pozvánky 
na Deň otvorených dverí SOŠ.

  D   Okrem odborných a počítačových zručností môžu žiaci získať počas štúdia 
aj jazykové zručnosti.

Študijné odbory:
●                       ,
● mechatronika,
● strojárstvo,
●  technické a informatické služby 

v strojárstve,
●                        a podnikanie.

Mimoškolské akcie:
● imatrikulácie, stužkové slávnosti,
● vydávanie časopisu,
● diskotéky, vianočné posedenie,
●  rôzne športové súťaže a ešte 

veľa ďalších zaujímavých 
podujatí.
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 02.  Ktoré študijné odbory treba na základe ukážky správne doplniť na prázdne miesta 
v ponuke SOŠ?

  A  tovaroznalectvo, marketing C  elektrotechnika, ekonomika

  B  automatizácia, prekladateľstvo D  programovanie, polygrafia

 03. Čo si budú môcť podľa ukážky záujemcovia o štúdium na SOŠ prezrieť?

  A  vybavenie internátu C  vonkajší športový areál

  B  dielenské priestory D  priestory riaditeľstva

 04. V ktorej možnosti je správna charakteristika slohového postupu ukážky?

  A  Podrobné vyhodnotenie výsledkov školy doplnené názormi pedagógov.

  B  Opis moderných školských priestorov s podrobnou špecifikáciou.

  C  Stručné, jasné a výstižné informácie o možnosti štúdia v škole.

  D  Pútavé a nenáročné vysvetlenie výhod štúdia a vybavenosti školy.

 05. V nej budú prebiehať súťaže a programy.

      Uvedená veta je

  A  jednočlenná slovesná.

  B  jednoduchá s viacnásobným predmetom.

  C  jednoduchá s viacnásobným podmetom.

  D  dvojčlenná neúplná.

 06. Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo elektrotechnika?

                        

 07. Napíš správne slovom radovú číslovku zo slovného spojenia 20. marca.
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 Ukážka 2

Preži rok na strednej škole v zahraničí!

  Budeš žiť s hosťovskou rodinou a navštevovať miestnu strednú školu. Je to vynikajúca 
možnosť dozvedieť sa viac o cudzej krajine a kultúre, získať si nových priateľov a byť hosťom 
v inej rodine.
  Hosťovská krajina – ponuka je pestrá: USA, ostrovné _nglicko, _rancúzsky vidiek, Kostarika 
či _emecko. Alebo chceš zažiť _ustrálsku pohostinnosť, prípadne nádhernú divokú _anadskú 
prírodu?
  Príprava na Slovensku: Pre všetkých študentov našej školy je naplánovaný komplexný 
program prípravy. Dostaneš od nás potrebné materiály a budeme s tebou v pravidelnom 
kontakte. Aj ty budeš môcť klásť otázky iným študentom, ktorí už pred tebou absolvovali 
školský rok v zahraničí. Spoločne s tvojimi rodičmi ťa pozveme na informačné stretnutie, tzv.  
orientačné stretnutie. Tu sa dozvieš všetky potrebné informácie ešte pred tvojím odchodom 
na školský rok/polrok v zahraničí.
  Tvoja stredná škola: Tvoj miestny zástupca ti vyberie vhodnú školu v danej oblasti a poradca 
v škole ti po príchode pomôže vybrať predmety a zostaviť rozvrh. Neváhaj vyskúšať nové predmety 
a naopak, zapoj sa do rozličných aktivít, ktoré škola ponúka. Niektoré vyučovacie hodiny sú 
povinné pre všetkých študentov školy, niektoré sú voliteľné. Paleta voliteľných predmetov je 
pestrá a závisí od konkrétnej školy. Väčšina týchto škôl ti ponúka dokonca aj ďalšie možnosti 
realizácie, napr. príprava ročenky, hranie v školskej kapele, školské noviny alebo nové druhy 
športu!

Z didaktických dôvodov bol text upravený.

Na ukážku 2 sa vzťahujú úlohy 08 – 14

 08. Ktoré tvrdenie najviac vystihuje zámer autorov ukážky?

  A  Informovať o cudzej krajine, jej kultúre a obyvateľoch.

  B  Získať klientov na ročný zahraničný študijný pobyt.

  C  Ponúknuť priateľstvo s mladými zahraničnými študentmi.

  D  Zabezpečiť rekreačný pobyt v zahraničí pre klientov.

 09. V ktorej možnosti sa nachádzajú len združené pomenovania?

  A  na strednej škole, vyučovacie hodiny C  školský rok, austrálska pohostinnosť

  B  miestny zástupca, voliteľných predmetov D  pravidelný kontakt, v cudzej krajine

4
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 10. V ktorej možnosti je veta s nasledujúcim poradím vetných členov?
      prívlastok, predmet, prívlastok, prísudok, prívlastok, podmet, prívlastok

  A  Niektoré vyučovacie hodiny sú povinné pre všetkých študentov školy.

  B  Spoločne s tvojimi rodičmi ťa pozveme na informačné stretnutie.

  C  Pre všetkých študentov školy je naplánovaný komplexný program prípravy.

  D  Všetky potrebné informácie sa dozvieš ešte pred odchodom do zahraničia.

 11. V ktorej možnosti sa nachádzajú slovesá len v dokonavom vide?

  A  rozhodneš sa, stať sa, neváhaj, vyskúšať

  B  budeš žiť, chodiť, ponúka, dozvedieť sa

  C  vyberie, získať, absolvovali, závisí

  D  zostane, pozveme, zapoj, dostaneš

 12.  V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy podčiarknutých slov v nasledujúcej 
vete?

 Väčšina týchto zahraničných škôl ponúka dokonca aj ďalšie možnosti realizácie.

  A  zámeno, príslovka, prídavné meno

  B  prídavné meno, príslovka, príslovka

  C  prídavné meno, príslovka, častica

  D  zámeno, častica, prídavné meno

 13.  Napíš pravopisne správne vynechané písmená z nasledujúcej časti ukážky 
v správnom poradí.

Hosťovská krajina – ponuka je pestrá: USA, ostrovné _nglicko, _rancúzsky vidiek, 
Kostarika či _emecko. Alebo chceš zažiť _ustrálsku pohostinnosť, prípadne nádhernú 
divokú _anadskú prírodu?

                       

 14. Vypíš skratku z tretieho odseku ukážky.
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 Ukážka 3

Tolkien
Hobbit

  Zvečerievalo sa. Už od rána lialo. Z kapucne mu kvapkala do očí voda, plášť mal celý 
premočený. Poník bol ukonaný a potkýnal sa o kamene. Ostatní boli namosúrení a nechcelo sa 
im rozprávať. Stavil by som sa, že dážď prenikol aj do suchého šatstva a do balíkov s jedlom, 
pomyslel si Bilbo. Bodaj by som bol doma pri ohníku a počúval, ako začína sipieť kotlík! A veru 
si to neželal naposledy!
  Kdesi za sivými oblakmi akiste už zapadlo slnko, lebo sa začínalo zmrákať. Zdvihol sa vietor 
a vŕby popri rieke sa ohýbali a stonali. Neviem, ako sa volá tá rieka, ale bola prudká a červená. 
Rútiaca sa od kopcov a hôr pred nimi, bola však prudká a rozvodnená od dažďov.
  Čoskoro sa úplne zotmelo. Vietor potrhal sivé mraky a nad kopcami medzi letiacimi zdrapmi 
oblakov sa ukázal cúvajúci mesiac. Potom sa zastavili a Thorin zahundral čosi o večeri: „A kde 
by sme našli nejaké suché miesto, aby sme sa mohli vyspať?“
  Až večer si všimli, že chýba Gandalf. Dovtedy šiel s nimi, ale nepovedal, či sa aj on zúčastní 
na dobrodružstve, alebo či ich len na kuse vyprevádza. Najviac jedol, najviac rozprával a najviac 
sa smial. Ale teraz jednoducho zmizol.

Z didaktických dôvodov bol text upravený.

Na ukážku 3 sa vzťahujú úlohy 15 – 21

 15. Z ukážky vyplýva, že hrdinovia príbehu

  A  boli odprevádzaní na ďalekej ceste domov.

  B  mali prísť v ten večer do cieľa cesty.

  C  si v ten večer jeden druhého príliš nevšímali.

  D  objavili miesto, kde chceli prespať.

 16. Čo nevyplýva z ukážky?

  A  Gandalf bol tajomný a spoločenský.

  B  Thorin bol nedočkavý a nadšený.

  C  Bilbo bol zamyslený a rozcitlivený.

  D  Ostatní boli nahnevaní a tichí.
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 17. V druhom odseku ukážky prevláda

  A  informačný slohový postup.

  B  rozprávací slohový postup.

  C  výkladový slohový postup.

  D  opisný slohový postup.

 18. V ktorej možnosti sú správne utvorené privlastňovacie prídavné mená?

  A  Bilbove spomienky, Thorinove prianie, Gandalfova zábava

  B  Bilbové spomienky, Thorinove prianie, Gandalfová zábava

  C  Bilbove spomienky, Thorinovo prianie, Gandalfova zábava

  D  Bilbové spomienky, Thorinovo prianie, Gandalfová zábava

 19. V ktorej vete sa nachádza častica, príslovka aj spojka?

  A  Neviem, ako sa volá tá rieka. C  Ale teraz jednoducho zmizli.

  B  A veru si to neželal naposledy! D  Až večer si všimli, že chýba Gandalf.

 20. Aký druh jednočlennej vety je nasledujúca veta u ukážky?

 Už od rána lialo.

                        

 21.  Napíš správny tvar nominatívu množné čísla od slovného spojenia ukonaného 
poníka.
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Úlohy 22 – 30

 22. Ktorá možnosť vystihuje nasledujúcu myšlienku?

Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.
 Victor Hugo

  A  Je jednoduché vypustiť z úst ľahkú myšlienku, ktorá sa vždy dá vrátiť späť.

  B  Slovo nedokáže raniť dušu ako meč.

  C  Každá nevypovedaná myšlienka môže mať obrovský dosah na poslucháča.

  D  Ľahkovážny výrok môže spôsobiť vážnu ujmu.

 23.  V ktorej možnosti je správne uvedený počet zhodných a nezhodných prívlastkov 
v nasledujúcej vete?

  Spotrebu vitamínov ovplyvňuje nielen zloženie stravy a príjem tekutín, ale tiež fyzická 
námaha a psychický stres.

  A  2 zhodné a 3 nezhodné

  B  2 zhodné a 5 nezhodných

  C  3 zhodné a 3 nezhodné

  D  3 zhodné 4 nezhodné

 24. Ktorý druh rýmu použil autor v nasledujúcej ukážke básni?

Daniel Hevier
Starenkine rady

Prezradím ti, milé dieťa,
toto tu je koniec sveta.
Odtiaľto sa ide nikam.
Nevadí ti, že ti tykám?

                        

 25. Koľko samohlások sa nachádza v slove bielopásovce?
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 26. Ktorý údaj je povinný v životopise uchádzača o zamestnanie?

  A  rodné číslo C  údaje o rodičoch

  B  študijné výsledky D  dosiahnuté vzdelanie

 27. V ktorej možnosti je synonymum a antonymum slova fascinujúci?

  A  očarujúci – odpudzujúci C  fantastický – nenahraditeľný

  B  oslňujúci – neskutočný D  neslýchaný – okúzľujúci

 28. Z nasledujúcej vety vypíš akostné prídavné meno s nepravidelným stupňovaním.

Keď ten legendárny a najmocnejší muž vyrástol, zišli sa do Téb najlepší učitelia 
a cvičitelia z gréckych území.

                       

 29. Ktorý druh melódie sa uplatňuje v nasledujúcej vete?

Nikdy to nerobte!

                        

 30. V ktorej možnosti sa nachádza vokalizovaná predložka?

  A  deň za dňom

  B  po aktivácii cieľa

  C  do konkrétneho typu

  D  jednoducho vo vrecku
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