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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

4-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY       test B

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

a) na schôdzi, do úst, z látky, na krosnách

b) o histórii, do Bojníc, muškáty, s pichliačmi

c) o žemliach, družica, na osi, Tatry

d) bez prehliadky, osa, s mrkvou, do haly

2. Z nasledujúcej vety vypíš nezhodný prívlastok. 

Moje deti našli prvé kvety jari. 

_______________________________

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

a) víchrica vystrájala, visel dole hlavou, v žiari slnka

b) o dvanástich zhavranelých bratoch, otcove rodné mesto, hviezdoslavovský verš

c) na oslavu tridsiatych narodenín, babkina pyžama, ranný stredovek

d) Bottova ulica, psí záprah, rýchlik z Nového Mesta Nad Váhom

4. Napíš slovom číslo 1385

__________________________________________________________

5. Doplň podstatné meno PANI v správnom tvare.

a) Prečo netancujete s našimi mladými ____________?

b) Peter podal pohár vody ____________ susede. 

                                                                                                                          OBRÁŤ NA DRUHÚ STRANU. 

Tu napíš čitateľne
kód

–––––––––––––––



Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

6. Doplň tvrdenie.

Žáner hudobného divadla, ktorý je syntézou (zjednotením) slovesného textu, hudby 

a tanca nazývame _______________________.

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Kto hlboko orie, zlato vykopáva.

_________________________________

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

a) Nemal som dôvod na radosť. c) Zastavil sa pre náradie. 

b) Urobil som to napriek zákazu. d) Prišiel o päť minúť desať. 

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

a) veľkofilm, ďalekohľad, knihovníčka

b) samouk, ľadoborec, mrakodrap 

c) oválny, zemeguľa, zverolekár

d) severovýchod, vykradnúť, telenovela

10. Akú melódiu majú nasledujúce vety?

Kto to povedal? Prídeš dnes domov na obed?

a) klesavú, stúpavú c)  stúpavú, klesavú

b) klesavú, klesavú d)  stúpavú, stúpavú

11. V ktorej možnosti je správne vysvetlená frazeologická jednotka ani prstom nepohol?

a)   je pokojný, zbytočne nepodlieha panike

b)   zbytočne, nadarmo niečo hovoriť

c)   bol lenivý, nečinný

d)  veľmi sa zľakol
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12. Z citoslovca odvoď sloveso.

Z vody sa ozvalo čľup. _________________________

13. Z nasledujúcej vety vypíš prisudzovací sklad.

V poslednej izbe domu stála masívna skriňa z orechového dreva. 

______________________________________________

14. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách:

a) Jeho ahoj som prepočul. _____________________________________

b) Ticho, počúvam! ___________________________________________

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

Aké to strašné chmáry letia
po bielych strunách po čele?
Blesk vletel do okvetia
vášnivej bielej nedele? V. Reisel

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) Hájnik sa zamračil ,,Nech vás tu už nikdy nestretnem"!

b) Hájnik sa zamračil: ,,Nech vás tu už nikdy nestretnem!" 

c) Hájnik sa zamračil: ,,nech vás tu už nikdy nestretnem!" 

d) Hájnik sa zamračil, ,,Nech vás tu už nikdy nestretnem!" 

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

a) Otec bol na prechádzke so svojími psami.

b) Koľkí z nich boli úspešní?

c) Nikto študentov nepozval, oni prišli sami.               
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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). 

Teta, vy ste niečo ___________________(hovoriť).

Pani učiteľka, _____________(nakresliť) ste to vy?

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

a) Príď čo najskôr. –  Čo budeme robiť večer?

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

c) Ja iba hádam. – Toto je, hádam, iba žart!

d) Dosť sa natrápili. – Dosť na tom, že neprišiel. 

20. V     tichom lese si vždy pripadám ako v     čudnom sne. 

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 c) do domu, od okna, medzi domami

b) popod stôl, pri peci, bez jedla d) pre rodinu, skrze oblaky, cez noc

22. V ktorej možnosti majú všetky slovesá rovnaký vid?

a) učiť sa, kupovať, chystať c) precestovať, odsťahovať sa, prosiť

b) prísť, skontrolovať, letieť d) chystať, priniesť, zblednúť


