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8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test A

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

A)   mr – kvič - ky

B)   mrk – vič - ky

C)   mr – kvi - čky

D)   mrk – vi - čky

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  pečie  v neurčitku.

_______________________________

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

A)   blykať, zatykač, dýka, kyprý

B)   hydina, kipieť, nádych, štiry

C)   lysina, plytký, vzlykať, plyn

D)   jaskyňa, vysieť, ohybný, rozbyť

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  nepriaznivého ?

A)   6

B)   5

C)   4

D)   3

     5. Vypíš z nasledujúcich veršov zdrobneninu  a prirovnanie.

A z nôcky ani z komína

sa dvíha mesiac, chmára dymí.

________________                  _____________________________________
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6. V ktorej možnosti nie je personifikácia?

A)   hviezdy plačú

B)   slniečko sa usmieva

C)   pes zlostne šteká

D)   vlk nahnevano odvráva

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

_________________________________

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

A)   Peter, pre dedka, Janko, od šoféra

B)   o dieťati, bez auta, Slovensko, na poli

C)   na tvári, Sibír, v Paríži, na ulici

D)   v dome, za plotom, od brata, nástroje

9. V ktorej možnosti sa nachádza vzťahové prídavné meno v akuzatíve singuláru?

A)   Ťahal vodu z kamennej studne.

B)   Položila pohár na starý drevený stôl.

C)   Kúpili si nové červené auto.

D)   Musím ísť po mladšieho brata.

10. V ktorej možnosti nedochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   Všetko všade sladko spinká.

B)   Na stráni za dedinou sa pásli dedkove ovce.

C)   Zima v Tatrách je rozprávkovo krásna.

D)   Hlavolamy zvládneme hravo sami.

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

A)   štrngať

B)   zvoniť

C)   cvengať

D)   drankať
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12. Pán Karol Šumný cvičí každý týždeň so svojím fitnes trénerom Petrom Chrabrým.

Začiatočné písmená slov uvedenej vety sú

A)   párové znelé spoluhlásky.

B)   tvrdé spoluhlásky.

C)   párové neznelé spoluhlásky.

D)   obojaké spoluhlásky.

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

S pomocou našich dobrých priateľov sme zvládli túto ťažkú situáciu.

_______________________________

14. Označ správny výrok.

A)   V rozprávaní sa najviac používajú slovesá. Príbeh členíme na úvod, jadro a záver.

B)   Báj je krátky príbeh o živote ľudí v dávnoveku, o ich zvykoch a predstavách.

C)   Nonsens je umelecký prostriedok, ktorý sa používa v rozprávkach a legendách.

D)   Rozhovor dvoch alebo viacerých osôb v diele sa nazýva autorská reč.

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

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

A)   Do galérie často chodievali starší aj mladší žiaci.

B)   Spoza stromu náhle vykukol jeden starý sivý vlk.

C)   Z útesu zrazu spadli dva veľké kamene.

D)   Na dvore veselo šantili traja chlapci.

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

Videl ho na prechádzke s tým ich veľkým psom. _________________________

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

odlet, vzkypela, psisko, prababkin, prišité, obnosený, výstavba  __________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

sadnúť niekomu na lep?

A)   sadnúť si na rozliate lepidlo
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B)   dať sa oklamať, prekabátiť

C)   silno sa k niekomu pripútať

D)   nachytať, podviesť niekoho

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

B)   Z koľkých veršov sa ukážka skladá?     ____________________

Kedyže sa korbáč pletie?

Nepletie sa nikdy v lete.

Pletieme ho iba zjari.

V lete je už korbáč starý.

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

A)   Slnečné lúče pošteklili tváre malých sedmospáčov.

B)   Janka má okrúhlu tvár s veľkými hnedými očami.

C)   Budova gymnázia sa nachádza priamo v centre mesta.

D)   Na povrchu ozdobíme palacinky šľahačkou a čokoládou.

21. V ktorej z možností sú iba homonymá?

A)   nos, mať, kmeň, pero

B)   čelo, list, voda, zošit

C)   kôš, sadnúť, pohár, bubon

D)   kohútik, oko, svet, gitara

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   tvrdý - mäkký

B)   hladký - tupý

C)   svetlo - tma

D)   dobro – zlo

23. Nájdi a napíš meno spisovateľa:   LANIDE   VERIHE      _____________________ 
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