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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

4-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test B 

1. Vyber možnosť v ktorej majú podstatné mená rovnaký skloňovací vzor. 
a) vôňa, vaňa, ruka, fľaša
b) s kuchárom, Jožovi, u strýka, programátor 
c) s huslistami, od hokejistu, dozorcom, dostihy
d) k holičovi, otec, od autora, so sestrou

2. Z nasledujúcej vety vypíš nezhodný prívlastok.

Matica slovenská podnietila rozvoj slovenskej národnej kultúry. 

_____________________________________

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

správne?

a) Štúrová sestra, Bottova ulica, v žiari slnka,

b) krikľavé pyžamo, motýli let, cez Michalskú bránu

c) prví ľudia na Mesiaci, rýchlik z Banskej Bystrice, s matkiným autom

d) Štúrova ulica, štúrovsky jazyk, drak s ôsmimi hlavami

4. Napíš slovom číslo 1596

__________________________________________________________

5. Doplň podstatné meno PANI v správnom tvare.

a) Dlho som sa s tou ________________ rozprávala o našich deťoch. 

b) ___________ Novákovú  osobne nepoznám. 

6. Doplň tvrdenie. Lyrický žáner (v satirickej podobe básne s prekvapujúcou pointou),

ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu a obsahuje prekvapujúcu

pointu sa nazýva_____________________.

Obráť na druhú stranu. 
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7. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky.

a) V srdci štítov vznikli zo sĺz morské oká ˗ ______________________

b) Kráľova   hoľa posiaľ v Nízkych Tatrách čaká ˗ ______________________

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

a) Loptu som si zabudol na izbe.
b) V škole máme každoročne niekoľko recitačných súťaží. 
c) Narysoval som kružnicu s priemerom tri centimetre.
d) Je o päť minút osem. 

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

a) šéfredaktor, úctyhodný, básniť
b) polostrov, zemeguľa, metrový
c) zememerač, ľadoborec, okoloidúci
d) juhozápad, vyrobený, štrkopiesok

10.  Akú melódiu majú nasledujúce vety?

Čo sa vám to dnes stalo? Budeš zajtra doma?

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

11. Koľko mäkkých spoluhlások obsahuje slovo nedeľa?

___________________________

12. V ktorej možnosti je správne uvedený význam frazeologizmu cez sklo med lízať?

a) Mať na dosah ruky niečo žiadané a nemôcť to využiť.
b) Nemať úspech, byť zahanbený, sklamaný.
c) Ťažiť z komplikovanej situácie, zneužívať ju na svoj zisk.
d) Urobiť niečo významné, dosiahnuť veľký úspech.

13. Z nasledujúcej vety vypíš prisudzovací sklad.

Na prvé stretnutie so skupinou Desmod sa Jozef pamätá veľmi dobre. 

Obráť na druhú stranu. 
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_____________________________________________

14. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách:

a) Iba ho trochu podpichol.
b) Som človek počestný ako stovka iných.

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

Sladká noc kvietok orosí    

vetríček vôňu roznosí

uvädne kvietok zoťatý

a motýľ sa viac nevráti.

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)  „Teším sa z dcéry“ povedala a dodala, „a som šťastnejšia než doposiaľ.“
b) „Teším sa z dcéry“ Povedala a dodala, „a som šťastnejšia než doposiaľ.“
c) „Teším sa z dcéry,“ povedala a dodala, „a som šťastnejšia než doposiaľ.“
d) „Teším sa z dcéry“ povedala a dodala, „A som šťastnejšia než doposiaľ“

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

a) Sused bol na prechádzke so svojimi psami.
b) Peter videl suseda s našimi psami.
c) Nikto žiakov nenútil, oni sa prihlásili sami.
d) Nikto žiakov nenútil, ony sa prihlásili samy. 

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

Vy ste ___________________(povedať), že jeho úspechy sú výnimočné.

Pán Novák, vy ste zase __________________(prísť).

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

a)  počul, ako spieva – vlak v tuneli 
Obráť na druhú stranu. 



Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

b)  prišiel ráno – toto je, myslím, moje 

c)  popod dvere –  veľa detí

d) moderný dom –  chtiac-nechtiac, musel odísť 

20.  Milanovi záleží na udržaní gazdovstva.

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

Obráť na druhú stranu. 


