
 

 

Test na píjímacie skúšky 

1. Doplň chýbajúce i, í – y, ý. 

Susedk....n....na dcéra Anna je sprievodk....ňou n a Spišskom hrade. Pozná všetky jeho dejinné 

udalost.... Tur....stom ich vie op....sať trojjaz....čne. Denne hovor.... po nemeck...., po anglick... alebo 

po slo-vensk.... . Má ľudsk.... prístup k uchoden....m návštevn....kom. Občas im dopraje trochu 

odd....chu v najjužnejšom kr....dle hradu. Z najv.....ššieho okenného v...klenku sa môže pokochať 

nádhern....m v....hľadom na okol....tú prírodu.      20 bodov 

 

Pozorne si prečítaj nasledujúci ukážku. 

Vysoké Tatry 

Vysoké Tatry je nielen názov pohoria alpského typu v strednej Európe, ale i obnovený názov 

mesta, ktoré sa na tomto území nachádza. Mesto Vysoké Tatry vzniklo spojením pätnástich 

pôvodných tatranských osád, z ktorých najvýznamnejšie sú Štrbské pleso, Starý Smokovec 

a Tatranská Lomnica. Na tomto území je vybudovaná kvalitná železničná a autobusová doprava, 

hotely a reštaurácie, obchody a služby, zdravotnícke zariadenia a telekomunikačné služby. 

Vysoké Tatry poskytujú návštevníkom jedinečné podmienky na vysokohorskú turistiku, 

horolezectvo, lyžovanie a rekreačné pobyty v každom ročnom období. Obmedzene poskytujú aj 

možnosť adrenalínových športov (skialpinizmus, paragliding, bungee jumping), vyhliadkové lety 

alebo lety balónom. 

Tatranský národný park TANAP je domovom mnohých chránených druhov rastlín a zvierat. 

Dokonca aj počas potuliek tatranskými osadami možno stretnúť jeleňa, na vysokohorských 

chodníkoch kamzíka. 

 V okolí Tatier je mnoho ďalších chránených prírodných parkov – Pieniny, so známou 

atrakciou – splav Dunajca na tradičných pltiach, Slovenský raj poskytujúci canyoning a turistiku 

v neopakovateľnom prostredí vápencových roklín. V okolí sa nachádzajú mnohé jaskyne. 

Podtatranský región Spiš je bohatý na chránené historické pamiatky, mestské rezervácie Levoča, 

Kežmarok, Spišská Sobota, Spišský hrad, vzácne stredoveké kostoly a renesančné zvonice. 

 

2. Odpovedz celou vetou. 

Čo pomenúvajú Vysoké Tatry? 

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

Aký prínos majú Vysoké Tatry pre turistov? 

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

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

Čo znamená skratka TANAP? 

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



 

 

Ktoré chránené prírodné parky sú ešte v okolí Tatier? 

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

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

            8 bodov 

3.  Mestské rezervácie Spiša sú  

A. Štrbské pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica 

B. Kežmarok, Levoča, Spišský hrad, Spišská Sobota 

C. Štrbské pleso, Starý Smokovec, Levoča, Kežmarok 

D. Kežmarok, Starý Smokovec, Levoča, Tatranská Lomnica    1 bod 

 

4. K adrenalínovým športom patria 

A. skok na lyžiach, plávanie, vyhliadkový let 

B. lyžovanie, let v balóne, skialpinizmus 

C. bungee jumping, skialpinizmus, paragliding 

D. horolezectvo, paragliding, rekreačná turistika      1 bod 

 

5. Urč slovný druh v ukážke podčiarknutých slov. 

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

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

............................................................................................     10 bodov 

6. Urč vetné členy a pomenuj ich. 

Na tomto území je vybudovaná kvalitná železničná a autobusová doprava. 

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

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

.............................................................................................     7 bodov 

7. Doplň vhodnú spojku. 

Zuzka čítala knihu .............. zároveň počúvala hudbu. Jedol čokoládu, ............ mňa neponúkol. Janko 

............ Miško boli v kine. Sľúbil mi, ............. príde na návštevu. Plakal, .................. sa veľmi bál. Išiel 

do papiernictva, ............. kúpil i zošit. Včera chýbal, ...............bol na súťaži. 

5 bodov 

8. Neurčitky v zátvorke napíš v rozkazovacom spôsobe. 

Ivetka prišla domov zo školy. Na stole ju čakal lístok od mamy: (Naobedovať sa) ........................... a 

(umyť) ................ riad! (Kúpiť) .............. mlieko, syr a chlieb! (Naspísať si) ...................................... 

domáce úlohy! (Cvičiť) ........................ na klavíri! (Zatelefonovať) ....................................... starej 

mame! Má pre teba veľké prekvapenie.       6 bodov 

Spolu:    60 bodov 


