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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

test A

1. V ktorej možnosti je správne rozdelené slovo na slabiky?

A)   ná – prs - tník

B)   nápr – st - ník

C)   ná – prst - ník

D)  nápr - stník

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  odvliekol  v neurčitku.

_______________________________

     3. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané pravopisne správne?

A)  oblyzol, odhryzni, plynový, pijak

B)  jaskynný, signál, cimbal, naspamäť

C)  žriebäcí, zjavil sa, nechitaj, hmyz 

D)  pribyli, svätcovi, víživný, plytčina

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  piesočnatými ?

A)   6

B)   5

C)   4

D)   3

     5. Vypíš z nasledujúcich veršov zdrobneninu  a prirovnanie.

Oblaky ako úsmev Jezuliatka

Oblaky v hrobe láska križovatka

________________                  _____________________________________

Obráť na druhú stranu. 
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6. V ktorej možnosti nie je personifikácia?

A)   slnko ospalo zíva

B)   víchor sa zahryzol do jedlí

C)   Mesiac je v splne

D)   mrzutý medveď hundre

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička a perinka.

_________________________________

8. V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru?

A)   v rádiu, bez krídel, od mlieka, eurá

B)   z čerešne, v sukni, vo vani, v knihe

C)   Jožo, pre šoféra, s hrdinom, strýko

D)   nástroje, pre psa, v hostinci, kamene

9. V ktorej možnosti sa nachádza vzťahové prídavné meno?

A)   z medvedej

B)   z kamennej

C)   z červenej

D)   z líškinej

10. V ktorej možnosti nedochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   V prvom rade sedeli deti s rodičmi.

B)   Už sa skúšok nebojíme.

C)   Liečebný režim treba dodržiavať.          

D)   Dedko s babkou odcestovali.

11. V ktorej možnosti nie je uvedené synonymum slova dážď ?

A)   spŕška

B)   lejak

C)   prehánky

D)   záplava

Obráť na druhú stranu. 



Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

12. Náš  ježko Robko má ligotavý lapajský ňufáčik.  

Začiatočné písmená slov uvedenej vety sú

A)   nepárové znelé spoluhlásky.

B)   tvrdé spoluhlásky.

C)   párové neznelé spoluhlásky.

D)   obojaké spoluhlásky.

13. Vypíš z vety slovo, ktoré nepatrí medzi ohybné slovné druhy.

Naši priatelia obdivovali na marcovej výstave nový model auta.

_______________________________

14. Označ správny výrok.

A)   Balada je jednoduchý príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá.

B)   Krátky a vtipný výrok o počasí sa nazýva anekdota.

C)   Nonsens je odborný názov pre nezmysel v literatúre.

D)   Povesti sa delia na zvieracie, fantastické a realistické.

15. Označ možnosť, v ktorej sú slová vo vete zoradené nasledovne:

predložka, podstatné meno, príslovka, sloveso, číslovka, prídavné meno, podstatné meno

A)   Do nášho kina vždy chodilo veľa  divákov.

B)   Pred školou naňho občas čakal starý otec.

C)   Z domu náhle vybehli tri malé deti.

D)   V parku sa veselo naháňali nejakí chlapci.

16. Ku ktorému slovnému druhu patria podčiarknuté slová v nasledujúcej vete?

Vonku sa ozývalo žblnk, čľup, cupi-lupi.       _________________________

17. Vypíš slovo, ktoré nie je utvorené pomocou predpony.

priúzky, obrobené, prelet, vzrástli, liečebný, výstavba       ______________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

hádzať hrach na stenu?

Obráť na druhú stranu. 
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A)   spôsobovať susedom problémy

B)   zbytočne, nadarmo niečo hovoriť 

C)   začínať s jarnými prácami v záhrade

19. A)   Pomenuj rým, ktorý použil autor v uvedenej ukážke. ____________________

B)   Vypíš slovo, s ktorým sa rýmuje posledné slovo v strofe. __________________

V našej izbe slnko skacká

od obloka po zemi,

hneď pošteklí lúčom macka,

hneď do dlane vbehne mi.

20. Ktorá veta patrí do opisu pracovnej činnosti? Označ jednu z možností.

A)   Vietor rozháňal farebné listy v parku.

B)   Babkinu oválnu tvár zdobia početné vrásky.

C)   Naša škola stojí presne uprostred dediny.

D)   Upečený koláč posypeme práškovým cukrom.

21. V ktorej z možností nie sú iba homonymá?

A)   vetva, koruna, myš

B)   listy, žeriav, jazyk

C)   korene, okno, čelo

D)   kmeň, borovica, laň

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   pevný - krehký

B)   zima - leto

C)   smelý - odvážny

D)   spím - bdiem

23. Napíš slovom, koľko základných čísloviek je v nasledujúcej vete?

Na piaty deň sa tri zo siedmich detí vrátili domov.      _____________________ 

Obráť na druhú stranu. 


