
Obsahový štandard na zvládnutie prijímacieho testu z prírodopisu / biológie: 

Ekosystémy a život organizmov v ich životnom prostredí, prejavy života a vzájomné vzťahy 

organizmov so zameraním na rastliny: 

Okruhy tém: 

 

- Základná stavba rastlín na bunkovej úrovni. 

- Základné životné procesy, bunka ako celok. 

- Fotosyntéza a dýchanie rastlín. Význam pre život organizmov a človeka.  

- Stavba rastlín, koreň, stonka, list, kvet, plod.  

- Život rastlín. Klíčenie semien, rast rastliny. Život rastlín počas roka, dĺžka života rastlín. 

- Životné  prostredie. Zložky životného prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. 

- Faktory ovplyvňujúce  životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí. 

- Starostlivosť o životné prostredie. Štátna ochrana prírody, preventívne opatrenia. Chránené 

rastliny, živočíchy.   

-  Ochrana prírody. Chránené územia a ich význam. 

 

Maximálny počet bodov je 20. Pre úspešné zvládnutie testu musí žiak dosiahnuť minimálne 7 

bodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsahový štandard na zvládnutie prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry:  

• Zvuková stránka jazyka a pravopis (spodobovanie; melódia vety, slovný prízvuk, 

dôraz, pauza, rytmus, intenzita hlasu. Intonácia výrazov a viet; výslovnosť a pravopis; 

interpunkčné znamienka: bodka, čiarka, spojovník, pomlčka, lomka, apostrof, 

úvodzovky. 

• Lexikológia (Slovná zásoba; členenie slovnej zásoby; hovorové a knižné slová, 

spisovné a nespisovné, zastarané a nové slová, domáce a cudzie; význam slova 

(gramatický a vecný, jednovýznamové a viacvýznamové slová, jednoslovné 

a viacslovné  združené pomenovania, frazeologické jednotky); nepriame 

pomenovania (metafora, metonymia, personifikácia); homonymá, synonymá, 

antonymá/opozitá; slovotvorba: tvorenie slov odvodzovaním (príponami, 

predponami), skladaním, bezpríponové, skracovaním, s opačným (protikladným) 

významom; lexikografia: pravopisný, výslovnostný, výkladový, synonymický, 

frazeologický, slangový, slovník cudzích slov. 

• Morfológia (Delenie slovných druhov; plnovýznamovosť; ohybnosť – skloňovanie, 

časovanie; gramatické kategórie; vetnočlenská platnosť; pravopis.) 

• Syntax (Jednoduchá veta;  základné vetné členy; rozvíjacie vetné členy; vetné sklady; 

polovetná konštrukcia: prístavok; vety podľa obsahu a členitosti; interpunkcia.) 

• Dejiny jazyka a jazykoveda (Vývin nášho jazyka od praslovanského obdobia po 

súčasnosť; kodifikácia spisovnej slovenčiny; slovanské jazyky)  

• Sloh (jazykové štýly; slohové postupy; slohové útvary) 

• Všeobecne o jazyku 

• Literárne druhy 

• Literárne žánre / útvary 

• Kompozícia literárneho diela 

• Štylistika literárneho diela 

• Metrika 

• Informácie o autoroch 

 

Maximálny počet bodov je 20.  

Pre úspešné zvládnutie testu musí žiak dosiahnuť minimálne 7 bodov. 



Obsahový štandard na zvládnutie prijímacieho testu z chémie: 

1. Premeny látok 

 Fyzikálne a chemické deje.  Chemické reakcie. Zmeny pri chemických reakciách. 

 Kyslé a zásadité roztoky, pH. 

2. Významné chemické prvky 

 Poznať značky biogénnych prvkov. Vlastnosti prvkov – kyslík, vodík, uhlík, dusík a síra. 

3. Významné chemické zlúčeniny 

 Najdôležitejšie kyseliny, hydroxidy, soli – vzorce, vlastnosti. 

 Voda. 

4. Zdroje uhľovodíkov. 

5. Ochrana prírody 

 Kyslé dažde. Skleníkový efekt. Ozónová diera. Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje 

 

Maximálny počet bodov je 20.  

Pre úspešné zvládnutie testu musí žiak dosiahnuť minimálne 7 bodov. 

 

 

 


