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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

4-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test A 

1. Vyber možnosť v ktorej majú podstatné mená rovnaký skloňovací vzor. 
a) kamarát, Jano, zajac, cylinder
b) slony, medvede, mreže, dyne
c) ruže, z nohavíc, o žemliach, s višňami
d) povrazy, dažďa, snehom, Vianoce

2. Z nasledujúcej vety vypíš nezhodný prívlastok.

Mária Terézia zaviedla jednotnú úpravu poddanských povinností.

____________________________________________

3. V ktorej z nasledujúcich možností sú všetky slovné spojenia napísané pravopisne

správne?

a) vysutá lanovka, angličtina, anglický občan, 
b) Angličan, Trenčianske Teplice, od jari do zimi
c) Nové Mesto nad Váhom, sudkynine deti, anglická abeceda 
d) Spišské podhradie, psí štekot, moderný Hotel Aurora

4. Napíš slovom číslo 1183

__________________________________________________________

5. Doplň podstatné meno PANI v správnom tvare.

a) V škole som sa rozprávala s _______________ upratovačkou. 

b) Oslovil akúsi neznámu  _______________na Bottovej ulici.  

6. Doplň tvrdenie. Stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku; epická filozofická

forma,  ktorá  výstižne,  presne  pomocou  ustálených  obrazov  metaforického  alebo

Obráť na druhú stranu. 
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metonymického typu formuluje myšlienku, názor, nápad v niekoľkých vetách alebo

dokonca len jednou vetou sa nazýva _______________________.

7. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky.

a) zuby ako dravej šelme trčali mu ˗ ______________________

b) zo sĺz krásnej Hole Čierny Váh sa zrodil ˗ ______________________

8. Vyber možnosť, v ktorej je použitá nesprávna predložka.

a) Je za päť minút dvanásť.
b) Idem po sestru do školy.
c) V obchode sme platili nad desať eur.
d) Nemohol som to brať do úvahy.

9. V ktorej z možností sú všetky slová utvorené skladaním?

a) šéfdirigent, chvályhodný, maloobchod
b) veľkofilm, zemeguľa, metrový
c) štvorcový, ľadoborec, okoloidúci
d) severovýchod, vyrobiť, štrkopiesok

10.  Akú melódiu majú nasledujúce vety?

Prečo si to urobil? Zajtra buď doma!

a) klesavú, stúpavú c)  stúpavú, klesavú
b) klesavú, klesavú d)  stúpavú, stúpavú

11. Koľko mäkkých spoluhlások obsahuje slovo jašterica?

___________________________

12. V ktorej  možnosti  je  správne uvedený  význam  frazeologizmu  bojovať  proti

veterným mlynom?
a) Mať na dosah ruky niečo žiadané a nemôcť to využiť.
b) Ťažiť z komplikovanej situácie, zneužívať ju na svoj zisk.
c) Súboj nerovnocenných síl, márny, vopred prehraný boj.
d) Urobiť niečo významné, dosiahnuť veľký úspech.

13.  Z nasledujúcej vety vypíš prisudzovací sklad.

Obráť na druhú stranu. 
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Na Lomnický štít sa môžeme pohodlne vyviezť lanovkou. 

______________________________________________

14. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách:

a) Mešká už zo sedem minút.
b) Spomenul si na svoj domov.

15. V ktorej z možností je správne určený rým ukážky a     jeho schéma?
Počuješ bájne hlasy povestí?

Hovoria tie, keď čas čuší,

zázračný z nich on svet má vyviesti,

budúci svet v nich tuší.

a) a b c b – prerývaný
b) a a b b – združený 
c) a b b a – obkročný
d) a b a b – striedavý

16. V ktorej možnosti je správne zapísaná priama reč?

a) „Nedokázali sme dať gól,“ pokračoval tréner, “a to nás stálo remízu.“
b) „Nedokázali sme dať gól“ pokračoval tréner, „a to nás stálo remízu.“
c) „Nedokázali sme dať gól“ Pokračoval tréner, „a to nás stálo remízu.“
d) „Nedokázali sme dať gól“ pokračoval tréner, „A to nás stálo remízu“

17. Vyber možnosť, v ktorej je zámeno napísané nesprávne. 

a) Jaroslav bol na súťaži so svojím psom.
b) Koľkí bol na súťaži náš pretekár? 
c) Koľkí boli na súťaži, prví?
d) O deti sa nebojím, ony to dokážu samy.

18. Neurčitok slovesa v zátvorke napíš v správnom tvare (vykaj jednej osobe). 

Pani, o čom ste včera ___________________(čítať).

_____________(byť) by ste taká láskavá?

19. V ktorej možnosti sa nachádza dvojica ohybný – neohybný slovný druh?
Obráť na druhú stranu. 
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a) videl, ako ide domov – mrcha človek

b) osviežujúci nápoj – povedali si zbohom

c) škoda, chcel to urobiť – veľa ľudí

d) desatoro humoristu – senzačne, už je tu 

20.  Pohrával sa so zväzkom kľúčov.

Uvedená veta je:

a) dvojčlenná, úplná c) jednočlenná, slovesná

b) dvojčlenná, neúplná d) jednočlenná, neslovesná

21. V ktorej možnosti sa všetky predložky viažu s akuzatívom?

a) cez deň, v noci, počas spánku

b) popod stôl, pri peci, bez jedla

c) do domu, od okna, medzi domami

d) pre rodinu, skrze oblaky, cez noc

Obráť na druhú stranu. 


