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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

4-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test A 

1. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slová správne rozdelené na slabiky:

a) no-vi-ny, ka-ló-ria, ne-chcel

b) past-va, stro-mček, gla-di-á-tor

c) de-mo-kra-ci-a, tŕň, vy-čís-liť

d) ok-no, o-sa-me-lo, chla-dný

2. Od podstatných mien utvor prídavné mená slovotvornou príponou:

guma - __________________ jaskyňa - __________________

3. Do frazeologickej jednotky doplň správnu číslovku.

_______________ meraj, raz strihaj.

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

a) za svojím cieľom

b) s našimi plánmi

c) s mojim najlepším priateľom

d) k tvojim narodeninám

5. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách.

Mal prísť, ale neprišiel. __________________

Ale, zabudol som. __________________

6. Z niektorých bylín sa pripravujú lieky. Vyznačené slovo vo vete je: 

a)  predmet 

b) zhodný prívlastok

c) prísudok

d) podmet
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7. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky:

povrazy dažďa – _____________________

sneh ako ľahučký páper   – _____________________

8. Keď sa o niekom povie, že sa ocitol v začarovanom kruhu, znamená to: 

a)  zablúdil 

b) začal veriť v nadprirodzené sily

c) je v situácii, v ktorej nepozná východisko 

d) má neustále smolu

9. Zmeň v slovnom spojení nezhodný prívlastok na zhodný.

cesta späť – __________________________

10. Podčiarkni vo vete podmet a napíš, ktorým slovným druhom  je vyjadrený:                               

Tu si každý presadzuje iba svoje názory. ____________________________________

11. Napíš sloveso liečim sa v minulom čase podmieňovacieho spôsobu.

_________________________________

12. Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza gramatická chyba.

a) Zdá sa, akoby nehybne viselo vo vzduchu.

b) Keď dozrejú višne, vyrobíme si s nich veľa sirupu na zimu.

c) V tráve sa mihol had.

d) V zdravom tele vraj býva zdravý duch.

13.  Napíš, koľko podstatných mien je vo vete: Holič Holý holí pána z Holíča. 

_____________

14.  Pomenuj rým, ktorý má schému abab.

________________________

15. Utvor L singuláru od podstatného mena hotel.

_______________________

16. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo lukostreľba?

__________________
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17. Urč vzory, podľa ktorých skloňujeme slová:

dedo - __________________

rybie - ___________________

18. Podstatné meno nádej je:

a) pomnožné

b) konkrétne

c) vlastné

d) abstraktné

19. Napíš slovom číslo 532.

____________________________________________________________________

20. Ako nazývame slová, ktoré rovnako znejú, ale majú iný význam ?

___________________________
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