
Prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného gymnázia - školský rok 2019/2020 

 

Už účastníci olympiád v starovekom Grécku užívali bylinkové výťažky za účelom zvýšenia sily a 

vytrvalosti. Doping v športe je jav, ktorý podrýva snahu športovcov čestne súperiť s ostatnými športovcami. 

Športovec je považovaný za dopovaného, keď  použije látku, ktorá  je schopná neférovo a umelo stupňovať 

výkon športovca počas pretekov.   

          Pojem „doping“ sa prvýkrát v anglickom slovníku objavil v roku 1889. Jeho používanie sa rozšírilo 

najmä v konských dostihoch. Tu sa začala aj prvá seriózna kontrola dopingu. Pôvod slova „doping“ je  

v slove “dop”, ktorým potomkovia Arabov označovali silný alkoholický nápoj, ktorí používali na zvýšenie 

pracovného výkonu. V druhej svetovej vojne Nemci dávali svojim vojakom na zvýšenie sily a agresivity 

anabolické steroidy.   

Takmer všetky prostriedky používané na zvyšovanie výkonu majú negatívne vedľajšie účinky, ktoré 

poškodzujú zdravie  a môžu viesť k úmrtiu športovca. Svetová antidopingová agentúra (WADA) vznikla 

koncom minulého storočia vo Švajčiarsku a robí kontroly počas pretekov, počas tréningov i vo voľnom čase 

športovcov. Dnes, v  21. storočí, sú kontroly WADA oveľa efektívnejšie.  

Ak sa športovec nedostaví v stanovenom čase na kontrolu, bude sa to považovať za pozitívny nález. 

Ak analýza odobratých A vzoriek bude pozitívna, má športovec právo byť prítomný pri analýze  druhej 

vzorky B. V prípade pozitívneho výsledku u vzorky B  nasledujú tresty: diskvalifikácia zo súťaže, odobratie 

medaily a zákaz činnosti na 2 roky. V prípade opakovaného dopingu hrozí športovcom doživotný zákaz 

činnosti. 

            Najväčší počet dopingových hriešnikov je  vo vytrvalostných a  silových športoch, ako sú cyklistika 

a vzpieranie. Doping však nie je výhradnou doménou sveta cyklistiky. Nasledujú  ľahká atletika, plávanie, 

zjazdové lyžovanie. Menej sa objavuje v kolektívnych  športoch ako ľadový hokej či futbal. Slovenský 

olympijský výbor, ktorý vznikol pred 28 rokmi,  bojuje s dopingom  u nás. Ročne urobia až 9000 

neohlásených kontrol. 

 

1. Ktoré tvrdenie NEVYPLÝVA z textu? 

A   Doping môže v konečnom dôsledku viesť k smrti. 

B   Ak je vzorka A pozitívna, športovec čelí trestom. 

C   Doping prevažuje vo vytrvalostných a silových športoch. 

D   Športovec je dopovaný,  keď berie látky, ktoré zvyšujú jeho výkon. 

 

2. Z textu VYPLÝVA 

A   Po opakovanom previnení športovca potrestajú zákazom činnosti na 2 roky. 

B    Najviac sa dopingu je v kolektívnych športoch. 

C    V prvej svetovej vojne dávali Nemci vojakom anabolické látky. 

D   Vzpieranie  a cyklistika sú športy, kde sa najviac dopuje.  

 

3. Pôvod slova doping má korene:       

 A     u Angličanov  B     u Arabov       C     u Grékov    D     u Nemcov 

 

4.  Svetová antidopingová agentúra vznikla 

A   v 19. storočí             B    v 20. storočí           C  v  21. storočí             D   ešte nevznikla 



 

5.  Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo „svetoznámy“ :  ................................................................ 

 

6. Ktoré tvrdenie je PRAVDIVÉ?  

A   Historizmy sú slová, ktoré už bežne nepoužívame, lebo máme za ne novšiu náhradu. 

B   Slovné spojenie „byť tŕňom v oku“ je združené pomenovanie. 

C  Slovotvorný základ je časť odvodeného slova, ktorá nám zostane po odstránení slovotvorných prípon 

a predpôn. 

D    SNP, SR  sú skratky. 

 

7.   V ktorej z viet sa nachádza slovo, ktoré vzniklo odvodzovaním slovotvornou príponou: 

A   Muži dali jeden gól.                                        B   Dievčatá vyhrali súťaž. 

C   Box robím rok.                                                 D   Brat trénuje ako hokejista. 

 

8. V ktorej z možností NIE JE spodobovanie? 

A    Prečítam ti rozprávku.                                   B    Vyhrali aj druhý súboj. 

C    Liečbu sme ukončili.                                       D    Podstúpil operačný zákrok. 

 

9. V ktorej z možností sú len pomnožné podstatné mená: 

A    okuliare, sane, ústa                                       B       hodinky, vlasy, nohavice 

C    dostihy, dráhy, Vianoce                                D       preteky, hokejky, Tatry 

 

10. Napíš skloňovací vzor podčiarknutých slov: Pretekárova vzorka bola na pretekoch pozitívna. 

a) pretekárova ......................................................... b) pretekoch ............................................... 

 

11.  V ktorej z možností sú len prídavné mená vzťahové? 

A      Číňankina,  kórejská, nová                                   B  národným švajčiarskym, dopingovým 

C      olympijský,  leví,  horúci                                       D  s antickým, so slávnym, so športovým 

 

12. Napíšte číslovky v týchto slovných spojeniach slovom: 

a) pred 28 rokmi .................................................................................................................................... 

b) 9000 kontrol ročne ............................................................................................................................ 

c) na oslave 50. narodenín ..................................................................................................................... 

 

13. V ktorej z možností je  podstatné meno mužského rodu abstraktné neživotné  v akuzatíve singuláru? 

 A    Vyhrali sme súťaž.                                        B    Rozbil krištáľový pohár. 

 C    Podporujem tvoj názor.                              D   Ocenili   trénera. 



 

14. V ktorej z možností sú všetky zámená osobné základné: 

A    Pozvali ju k tomu.       B   Jej bratia mi pomôžu.       C     Obvinili vás kvôli nej.           D Váš názor ma zaujíma. 

 

15. Dajte slovesá do požadovaného tvaru: 

         a) 2. osoba plurál rozkazovací spôsob:    začať ........................................................................................ 

         b) 3. osoba singulár podmieňovací spôsob prítomný čas:    počkať .......................................................  

 

16.  V ktorej z možností sú SPRÁVNE napísané VŠETKY slovné spojenia? 

A     od Národnej rady Slovenskej republiky,  od Ruskej  Federácie 

B     cez  Biele Karpaty, v brazílskych pralesoch 

C     Spojené Štáty Americké, Námestie republiky 

D     v Spolkovej Republike Nemecko, od Červeného kríža 

 

17.   a) Ktorý  druh   príslovky  NIE JE v nasledujúcich vetách: 

 Onedlho sa zápas končí.  Vyzerá to zle.  Obranca  naschvál fauloval  nášho hráča.  Mali sme okolo päť šancí, 

ale, bohužiaľ, nevyužili sme ich. 

          A    spôsobu                  B miesta                    C času               D príčiny 

       

          b) Koľko častíc je v predchádzajúcich vetách:        

          A    0                  B    1                 C   2                   D    3 

 

18. Presne určte vetné členy hrubo vyznačených slov – ich názvy napíšte slovom: 

Pred zápasom so Švédmi  cítil neobyčajný hlad po víťazstve. 

a) zápasom ....................................................................  

b) hlad ........................................................................... 

c) víťazstve..................................................................... 

 

19. Vypíšte prísudok z vety a pomenujte druh prísudku:  

a) Doping je veľkým problémom cyklistiky.  .............................................................................................. 

b) Počas roka musia podstúpiť  náhodné kontroly. ................................................................................... 

 

20. Pomenujte podčiarknutý výraz: Už v  Grécku, kolíske olympijských hier, si atléti pomáhali rôznymi 

prípravkami.       ............................................................................... 

 

21. Určte vetu podľa členitosti:     Koncom zápasu sa nad štadiónom sa zmrákalo.  

A   dvojčlenná úplná                B    dvojčlenná neúplná     

C   jednočlenná slovesná        D jednočlenná neslovesná (menná) 



 

22. V ktorej z možností je k slohovým útvarom zle priradený slohový útvar? 

A    opisný – charakteristika, odborný opis                      B      rozprávací – povesť, bájka 

C    informačný  - pozvánka, oznam                                  D     výkladový – žiadosť, výklad 

 

23. Ktoré hlásky treba doplniť do vety? Vyber správnu možnosť. 

 Dopingov_    komisár_ urobili   odber_  .  V registr_   je veľa býval_ch športovcov. 

 

A    í / i / y / y / ý          B     í / i / y / i / ý        C   í / y / y / i / ý         D   A   í / i / y / i / í 

 

24. Pomenujte jazykový štýl nasledujúcej ukážky:  

VEC: Oznámenie o výsledkoch kontroly                                                                                   Bratislava 12.4. 2018   

Dopingová komisia pri Slovenskom olympijskom výbore vyhodnotila Vašu testovanú vzorku ako pozitívnu.  

Odobratie B vzorky na účely dopingovej kontroly  sa uskutoční 16. 4. 2018 v čase od 11,00 do 12,00 hod. 

 

Jazykový štýl: ............................................................ 

 

1. 

Lúka tíško vzdychá. 

Pália ma tvoje slová, 

čo opakuješ stále znova 

do nebeského ticha. 

2. 

Moja myseľ tŕpne zas. 

Pokazil som všetko veru, 

stratila si vo mňa vieru.  

Ja by som chcel vrátiť čas. 

 

25.  Pomenujte druh rýmu v básni  ............................................................................................... 

 

26. Aký básnický prostriedok predstavuje slovné spojenie: 

a) Lúka tíško vzdychá. .......................................................................... 

b) Pália ma tvoje slová...    ................................................................... 

c) do nebeského ticha. ......................................................................... 

 

27. Doplň názvy literárnych útvarov: 

a) Lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom a oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme, 

sa nazýva ................................................ 

b) Krátke epické dielo, ktoré má jednoduchý dej a vystupuje v ňom málo postáv, ktoré do deja vstupujú už 

sformované, sa nazýva: ......................................... 

c) Epický žáner, ktorý  je najstaršou podobou ľudovej prózy a v ktorom sa odráža primitívny názor človeka  

na vznik sveta,  človeka  prírodných útvarov, sa nazýva .................................... 

d) Prozodický systém, ktorý je založený na rovnakom počte slabík, sa nazýva .................................................. 



Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2018/2019    

Kľúč odpovedí 

 Správna odpoveď Počet bodov 

1. B 1 

2.   D 1 

3. B 1 

4.  B 1 

5.  skladaním 1 

6.  C 1 

7. D 1 

8. B 1 

9. A 1 

10. a) otcov (a) 1 

b) dub 1 

11.  B 1 

12.  a) dvadsiatimi ôsmimi 1 

b) deväťtisíc 1 

c) päťdesiatych 1 

13. C 1 

14. C 1 

15. a) začnite 1 

b) počkal (-a, -o) by 1 

16.  B 1 

17.  a) B 1 

b) C 1 

18. a) (pred) zápasom - príslovkové určenie času  1 

b) hlad – predmet  1 

c) (po) víťazstve – prívlastok nezhodný 1 

19.  a) je problémom – slovesno-menný 1 

b) musia postúpiť - slovesný 1 

20.  prístavok 1 

21.  C 1 

22.  D 1 

23. B 1 

24. administratívny 1 

25. obkročný 1 

26.  a) personifikácia 1 

b) metafora 1 

c) epiteton 1 

27.  a) óda 1 

b) poviedka 1 

c) báj (mýtus) 1 

d) sylabický 1 

 SPOLU 40 

 

 


