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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

4-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY        test A

1. Vyber možnosť, v ktorej majú podstatné mená rovnaký skloňovací vzor.

a) s veslami, Piešťany, na pleci, gymnázium

b) pleso, vo vreci, na husliach, s višňami

c) z úst, o hniezdach, na jazere, múzeum

d) z nohavíc, bez zŕn, dostihy, z dela

2. Z nasledujúcej vety vypíš nezhodný prívlastok. 

Zďaleka sme počuli toto pílenie a klátenie stromu. 

_______________________________

3. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané pravopisne správne?

a) studnička vysychá, ostali samy, drak s ôsmymi hlavami

b) budova Matice slovenskej, od jari do zimy, Štúrova ulica, 

c) cez Michalskú bránu, prví ľudia na mesiaci, akýsi poľovník

d) na motýlích krídlach, zavýjajúce psy, susedkyna Adelka

4. Napíš slovom číslo 1596

__________________________________________________________

5. Doplň podstatné meno PANI v správnom tvare.

a) Môžete mi, prosím, poslať nejakú ____________ na varovanie detí?

b) Prišli neskôr, lebo sa rozprávali s ____________ Horskou. 

OBRÁŤ NA DRUHÚ STRANU. →

Tu napíš čitateľne
kód

–––––––––––––––
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6. Doplň tvrdenie.

Premenu literárneho diela (dramatického, hudobno-dramatického alebo scenára) na 

divadelnú alebo televíznu hru nazývame _______________________.

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj.

_________________________________

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

a) Bolo o desať minút osem.

b) V obchode sme platili nad desať eur.

c) Idem po sestru do školy.

d) Nestihol som to vďaka zápche. 

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

a) hladomor, autoškola, maloobchod

b) veľhad, zemeguľa, skladací

c) okrúhly, krutovláda, delostrelec

d) juhozápad, vycestovať, hromobitie

10. Akú melódiu majú nasledujúce vety?

Prečo si nezavolal? Zatvor to okno!

a) klesavú, stúpavú c)  stúpavú, klesavú

b) klesavú, klesavú d)  stúpavú, stúpavú

11. V ktorej možnosti je správne vysvetlená frazeologická jednotka hádzať hrach na stenu?

a)   spôsobovať susedom problémy

b)   zbytočne, nadarmo niečo hovoriť

c)   začínať s jarnými prácami v záhrade
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d)  súboj nerovnocenných síl, márny, vopred prehraný boj

12. Z citoslovca odvoď sloveso.

Vonku sa ozývalo žblnk. _________________________

13. Z nasledujúcej vety vypíš prisudzovací sklad.

Naši priatelia obdivovali na marcovej výstave nový model auta.

_________________________________________

14. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách:

a) Výborne, mám to. __________________________________________

b) Musel zaplatiť iba poštovné. __________________________________

15. V ktorej z možností je správne určený rým ukážky a     jeho schéma?

Objímam Vesnu, krásavicu,
rozmarným, nežným pohľadom,
som navštívil jej rodný dom,
nesúc jej srdca polovicu.       J. Smrek

a) a b c b – prerývaný c) a b b a – obkročný

b) a a b b – združený d) a b a b – striedavý

16. V ktorej možnosti je správne zapísaná priama reč?

a) Peter iba ticho poznamenal: ,,Takto som to nechcel urobiť".

b) Peter iba ticho poznamenal: ,,takto som to nechcel urobiť." 

c) Peter iba ticho poznamenal, ,,Takto som to nechcel urobiť."

d) Peter iba ticho poznamenal: ,,Takto som to nechcel urobiť." 

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

a) Janka bola na súťaži so svojím robotom.

b) Koľkí bol na pretekoch váš pretekár? 
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c) Koľkí boli na súťaži, druhí?

d) O deti sa nebojím, ony to dokážu samy.           OBRÁŤ NA DRUHÚ STRANU. →

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

Pán Horák, o čom ste včera ___________________(písať).

Slečna Anička, želám vám, aby ste_____________(byť) úspešná?

19. V ktorej možnosti sa nachádza dvojica ohybný – neohybný slovný druh?

a) Bol to taký hurá futbal. – Hurá! Dnes je sobota.

b) Vrátili sa vtedy, keď pršalo.– Keď inak som to nevedel!

c) Cestovné náklady sú vysoké. – Zaplatil cestovné. 

d) Išiel dole mestom. – Tam dole vidno potôčik. 

20. Ohromne sme zvedavé na ich program  .

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) za vojny, k vrchom, na stôl

b) proti všetkým, pri škole, bez knihy

c) cez deň, pre rodinu, medzi nás

d) za dverami, s deťmi, po vodu

22. V ktorej možnosti majú všetky slovesá rovnaký vid?

a) dokončiť, pristávať, ísť c) vyloviť, zabudnúť, miešať

b) odrieknuť, skočiť, skákať d) omladnúť, priniesť, zblednúť


