
Slovenský jazyk a literatúra – skúška pozostáva z 3 častí: 

 1. kontrolný diktát zameraný na pravopisné javy 
 2. test s možnosťou voľby odpovede 
 3. ústna skúška 
Oblasti učiva:  

5. ročník:  

- pravopis slov so zameraním na: opakovanie učiva zo 4. ročníka, podstatné mená, prídavné mená,  
  slovesá 
- výslovnosť splývavá / viazaná – uplatnenie v čítanom texte 
- znelé a neznelé spoluhlásky, spodobovanie – uplatnenie v písanom a čítanom texte 
- prestávka, sila hlasu, tempo, dôraz, hlavný slovný prízvuk – odlíšenie, praktické uplatnenie pri čítaní 
- slovné druhy – podstatné mená (životnosť, vzory), prídavné mená (akostné/ vzťahové, stupňovanie, 
  vzory pekný/ cudzí), slovesá, predložky (väzba s pádom) – určovanie slovných druhov vo vete,   
  gramatické kategórie  
- tvorba slov – slová odvodené predponami a ich tvorba  
- slovná zásoba – jednovýznamové /viacvýznamové slová, synonymá /antonymá ,  príslovie,   
  porekadlo, pranostika, prirovnanie – odlíšenie, príklady 
- spisovný jazyk a nárečia – odlíšenie 
- slovosled – význam, využitie pri tvorbe vety 
- cielený rozhovor (interview), diskusia, debata – charakteristika, odlíšenie, jednoduchá tvorba  
- adresa –  vypísanie adresy na list/ pohľadnicu 
- pozdrav, súkromný list, pozvánka , inzerát – znaky, tvorba útvarov 
- SMS, mail, správa, oznámenie, vizitka, plagát, reklama – odlíšenie, význam, príklady 
- piktogram, mapa – vysvetlenie, čítanie údajov 
- opis (opis pracovného postupu), jednoduché rozprávanie s prvkami opisu – charakteristika útvarov,  
  odlíšenie, tvorba 
- hlavná myšlienka, téma – charakteristika, odlíšenie v texte 
- herec, režisér, scenárista, dramaturg, scenár – charakteristika, kompetencie, význam 
- ilustrácia – význam 
- literárne žánre: báseň, rozprávka (televízna, filmová), pieseň, povesť (ľudová/ autorská), legenda,  
  komiks, náučná literatúra, encyklopédia – charakteristika, odlíšenie, príklady (autor/dielo),  
  umelecké jazykové prostriedky v texte  
- hlavná/ vedľajšia postava, téma, hlavná myšlienka , osnova, odsek, verš, strofa, rým, rytmus, refrén,   
  personifikácia, epiteton, dialóg, nonsens, prozaický /básnický text , rozprávač – odlíšenie, 
  vysvetlenie, príklady 
- čítanie textu s porozumením 
 

6. ročník:  

- pravopis slov so zameraním na: opakovanie učiva z 5. ročníka, prídavné mená, slovesá (slovesné   
  spôsoby), opakovanie učiva zo 6. ročníka 
- slovné druhy – podstatné mená (ohybný slovný druh, konkrétne/ abstraktné, vokatív), prídavné  
  mená (privlastňovacie, vzory páví, matkin/ otcov), zámená (osobné: základné/ privlastňovacie,  
  skloňovanie), slovesá (zvratné/ nezvratné, plnovýznamové/ neplnovýznamové, slovesný spôsob),  
  príslovky (druh, stupňovanie), predložky (väzba s pádom, vokalizácia), 
  citoslovcia – určovanie slovných druhov vo vete, ohybnosť/ neohybnosť, gramatické kategórie 
- tvorenie slov odvodzovaním – predpona, prípona, slovotvorný základ, základové slovo, odvodené  
  slovo, odvodzovanie, zložené slová, skladanie – odlíšenie, tvorba 



- slovná zásoba – neutrálne/ citovo zafarbené (expresívne) slová – odlíšenie, príklady 
- slovníky a ich typy (výkladový, cudzích slov) – vyhľadanie slova v slovníku 
- priama reč / uvádzacia veta – odlíšenie, použitie, zápis 
- hlavné vetné členy  (podmet vyjadrený/ nevyjadrený, prísudok slovesný/ neslovesný), sklady:  
  prisudzovací, zhoda – určovanie vo vete 
- jednoduchá veta dvojčlenná úplná/ neúplná – charakteristika, odlíšenie 
- dialóg, argument/ protiargument, dokazovanie, dôkaz  – uplatnenie pri vyjadrení vlastného názoru 
- mimika, gestikulácia, postoj – odlíšenie, praktické uplatnenie v prejave 
- statický/ dynamický opis, charakteristika, ja/on rozprávanie s využitím priamej reči – charakteristika  
  útvarov, tvorba 
- projekt  – význam, obsah, postup tvorby, príklady 
- literárne žánre: báseň,  populárna pieseň, balada, bájka, báj (mýtus), poviedka, dobrodružná a  
  detektívna literatúra  – charakteristika, odlíšenie, príklady (autor/dielo), umelecké jazykové  
  prostriedky v texte  
- poézia – verš, strofa, rým (združený, striedavý), refrén –  vysvetlenie, odlíšenie, príklady 
- próza – vnútorná kompozícia literárneho diela (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat,  
  rozuzlenie) –  odlíšenie   
- metafora, personifikácia, humor, satira, anekdota,  príslovie, porekadlo, pranostika ,  
  anekdota –  vysvetlenie pojmov, odlíšenie, príklady 
- čítanie textu s porozumením 
 

7. ročník:  

- pravopis slov so zameraním na: opakovanie učiva zo 6. ročníka, cudzie slová, číslovky, záverečné  
  opakovanie učiva zo 7. ročníka 
- slovné druhy – podstatné mená (pomnožné, rod ), prídavné mená, zámená, číslovky (skloňovanie,  
  rod, číslo, pád, delenie: určité/ neurčité, základné/ radové/ násobné), slovesá (jednoduchý/ zložený  
  slovesný tvar, vid dokonavý/ nedokonavý ), spojky (neohybný slovný druh), príslovky,   
  citoslovcia – určovanie slovných druhov vo vete, ohybnosť/ neohybnosť, gramatické kategórie 
- slovná zásoba – spisovné/ nespisovné slová, slangové a nárečové slová – odlíšenie,  príklady 
- skratky v písomnej komunikácii – vysvetlenie významu, tvorba, použitie 
- slová podľa pôvodu – domáce / slová cudzieho pôvodu – odlíšenie, použitie, pravopis, výslovnosť 
- slová podľa dobového výskytu (nové slová/neologizmy, zastarané slová, historizmy,  
  archaizmy) –  rozlíšenie, použitie, význam 
- vetné členy (hlavné: podmet, prísudok / vedľajšie: predmet, príslovkové určenie miesta, času,   
  spôsobu, príčiny), sklady (prisudzovací), zhoda – určovanie vo vete 
- jednoduchá veta: holá/ rozvitá/ s viacnásobným vetným členom, dvojčlenná úplná/ neúplná,   
  jednočlenná slovesná/ neslovesná, vetný základ – odlíšenie, tvorba 
- projekt  – význam, obsah, postup tvorby, príklady 
- asertívna a efektívna komunikácia  – charakteristika, odlíšenie, praktické uplatnenie v prejave 
- komunikačná situácia (odosielateľ/ vysielateľ, prijímateľ)– odlíšenie, praktické uplatnenie v prejave 
- artikulácia, sila hlasu – odlíšenie, praktické uplatnenie v prejave 
- slávnostný príhovor (prívet) – význam, použitie, znaky, tvorba 
- umelecký opis, charakteristika osoby – charakteristika daných útvarov, tvorba 
- tabuľka, názov, hlavička, riadok, stĺpec – odlíšenie, praktické uplatnenie pri tvorbe tabuľky 
- graf – čítanie údajov 
- literárne žánre: báseň,  populárna pieseň, dobrodružná a detektívna literatúra, fantasy, western,   
  robinsonáda, dramatické umenie (rozhlasová hra, filmové umenie) – charakteristika, odlíšenie,    
  príklady (autor/dielo), umelecké jazykové prostriedky v texte  
- poézia, próza, umelecká literatúra, dialóg, monológ, rým (združený, striedavý, obkročný, prerývaný,  
  voľný verš), refrén, pointa –  vysvetlenie pojmov, odlíšenie 
- čítanie textu s porozumením 



8. ročník:  

- pravopis slov so zameraním na: opakovanie učiva zo 7. ročníka, podstatné mená mužského rodu 
  zvieracie,  podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na –r, -l, opakovanie učiva  
  z  8. ročníka 
- slovné druhy – podstatné mená ( mužského rodu zvieracie, mužského rodu neživotné zakončené 
  na –r, -l, cudzie nesklonné podstatné mená, podstatné meno pani ), prídavné mená, zámená  
  (ohybný slovný druh, skloňovanie, základný tvar, rod, číslo, pád rozdelenie: osobné základné a   
  privlastňovacie/ opytovacie/ ukazovacie), číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice,  
  citoslovcia – určovanie slovných druhov vo vete, ohybnosť/ neohybnosť, gramatické  kategórie 
- slovná zásoba – spôsoby obohacovania slovnej zásoby (tvorenie slov, preberanie slov ), priame  
  a nepriame pomenovania ( metafora), frazeologizmus, združené pomenovanie – charakteristika,  
  odlíšenie,  príklady 
- vetné členy (podmet, prísudok, predmet, prívlastok zhodný/ nezhodný,  príslovkové určenie),   
  prístavok, sklady (prisudzovací), zhoda – určovanie vo vete 
- oslovenie, vsuvka, interpunkcia vo vete – odlíšenie, význam, pravopis čiarky 
- jednoduchá veta (typy), jednoduché súvetie, interpunkcia – odlíšenie, pravopis čiarky 
- projekt  – význam, obsah, postup tvorby, príklady 
- slávnostný prejav, životopis (úradný/ štruktúrovaný) – charakteristika daných útvarov, tvorba 
- informačný slohový postup (žánre)– prihláška, výťah – charakteristika daných útvarov, tvorba 
- literárne žánre: báseň,  pieseň (ľudová, poloľudová), modlitba, román (vymenovať typy: detektívny,  
  dobrodružný, biografický, dievčenský, historický, román vo forme denníka ), dievčenský román,  
  dobrodružná literatúra, vedecko – fantastická literatúra, denník, vedecko – populárna  literatúra,  
  literatúra faktu – charakteristika, odlíšenie, príklady (autor/dielo), umelecké jazykové  prostriedky v  
  texte  
- umelecká literatúra, lyrika/ epika, poézia (lyrická poézia, ľúbostná poézia, prírodná poézia, epická  
  poézia, lyrický hrdina, sonet, lyricko – epická báseň, anafora, metafora, rečnícka otázka, sylabický  
  veršový systém, rým, ponáška na ľudovú slovesnosť, presah, voľný verš), próza (lyrizovaná próza),  
  téma, idea, slang, diel – vysvetlenie pojmov, odlíšenie, príklady 
- čítanie textu s porozumením 
 

9. ročník:  

- pravopis slov so zameraním na: opakovanie učiva z 8. ročníka, interpunkcia, jednoduché súvetie,     
  záverečné opakovanie učiva z 5. – 9. ročníka 
- slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky,  
  spojky, častice, citoslovcia – určovanie slovných druhov vo vete, ohybnosť/ neohybnosť, gramatické   
  kategórie 
- slovná zásoba – systematizácia: slová podľa vecného významu (synonymá, antonymá, homonymá),  
  slová podľa dobového výskytu (historizmy, archaizmy, zastarané slová, neologizmy), slová podľa  
  citového zafarbenia (neutrálne, expresívne slová), slová podľa pôvodu (domáce slová, slová  
  cudzieho pôvodu), slová podľa spisovnosti (spisovné, nespisovné slová – nárečové slová, slang),  
  odborné slová, tvorba slov (odvodené slová predponami a príponami, zložené slová, skratky,  
  iniciálové skratky, skratkové slová, značky), ustálené slovné spojenia (príslovie, porekadlo,  
  pranostika, prirovnanie, metafora, metonymia, personifikácia a frazeologizmus) –  charakteristika,  
  odlíšenie, príklady, tvorba, použitie 
- zvukové (prozodické) vlastnosti reči (prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo reči, sila 
  hlasu) – odlíšenie, použitie v čítanom prejave 
- zvuková stránka jazyka a pravopis (hlásky- rozdelenie, spodobovanie, rytmické  
  krátenie) – výslovnosť, pravopis 
- cudzie slová ) –  pravopis, výslovnosť 
- interpunkčné znamienka  a pravopis (pomlčka, spojovník, úvodzovky, lomka atď.) – použitie 



- jazykoveda (náuka o zvukovej, významovej/ lexikálnej, tvarovej/ morfologickej, skladobnej/  
  syntaktickej rovine jazyka), národný jazyk (spisovný jazyk, nárečia) –charakteristika, odlíšenie 
- vetné členy (podmet, prísudok, predmet, prívlastok, príslovkové určenie),  
  prístavok – určovanie vo vete 
- jednoduchá veta (typy), jednoduché súvetie – odlíšenie 
- súdržnosť textu, zápor v slovenčine, čiarka vo vete – význam, použitie 
- jazykové štýly:  rečnícky štýl (rétorika), umelecký štýl  (umelecké rozprávanie), náučný štýl,  
  administratívny štýl ( úradné tlačivo, úradný list, úradný a štruktúrovaný životopis),  publicistický   
  štýl, hovorový štýl –charakteristika a odlíšenie štýlov, tvorba druhových žánrov 
- slohové postupy a ich druhové žánre: rozprávací a informačný slohový postup, výkladový slohový  
  postup (výklad, úvaha), opisný slohový postup (odborný opis ) –charakteristika, odlíšenie, tvorba  
  druhových žánrov 
- literárne žánre: lyrika (spoločenská, úvahová/reflexívna lyrika, óda, sonet, aforizmus, epigram, 
  epitaf ), epika ( epická poézia, epos, román: historický, dobrodružný, dievčenský, spoločensko-   
  historický, generačný, vedecko-fantastický román  (poviedka), detektívna literatúra, denník),   
  dráma (komédia, tragédia, muzikál) – charakteristika, odlíšenie, príklady (autor/dielo), umelecké   
  jazykové prostriedky v texte  
- poézia (lyrická /epická poézia), lyrický hrdina, lyricko-epická báseň, anafora, rečnícka  otázka,  
  umelecké jazykové prostriedky (metonymia), sylabický veršový systém, rým (všetky druhy),  
  presah, symbol, téma, idea, forma literárneho diela, vonkajšia kompozícia literárneho diela,  
  literárny druh, dejstvo, jednoaktovka, činohra, inscenácia, prepis (adaptácia), premiéra, repríza,   
  derniéra – vysvetlenie pojmov, odlíšenie 
- čítanie textu s porozumením 
 


