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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

test A

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

A)   vzbĺk – nu - tých

B)   vzbĺ – knu - tých

C)   vz – bĺk – nu - tých

D)   vzbĺknu – tých

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  prezliekol  v neurčitku.

_______________________________

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

A)   pametáme, plytký, nechitajte, sinky

B)   svätový, plišový, výživa, netríznite  

C)   mätový, vitrína, mlynársky, pirohy   

D)   naspameť, lyžiari, chirurgický, vytamín 

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  polievkovými ?

A)   6

B)   5

C)   4

D)   3

     5. Vypíš z nasledujúcej vety  zdrobneninu  a  prirovnanie.

Nosaté nosiská, nosále i nošteky nosia sa pyšne sťa pávy.

________________                  _____________________________________

Obráť na druhú stranu. 

Tu napíš čitateľne
kód
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6. V ktorej možnosti nie je personifikácia?

A)   nezábudky veselo žmurkajú     

B)   slnko zamávalo na rozlúčku   

C)   hviezdy žiaria na oblohe   

D)   zelená horička zaspala 

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

V núdzi poznáš priateľa.

_________________________________

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

A)   paneláky, bez mobilu, s hrochom, Mišo    

B)   v tŕní, na vysvedčení, bez zdravia, umenie    

C)   od brata, pre suseda, s medveďmi, gazda   

D)   na lavici, v bani, z pekárne, katastrofa    

9. V ktorej možnosti sa nachádza vzťahové prídavné meno?

A)   na babkinom

B)   o haďom

C)   s modrými

D)   na drevených 

10. V ktorej možnosti nedochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   Vlak odchádza už o chvíľu.   

B)   Nôž sa stratil niekde v raždí.  

C)   Vŕbové prútie je najohybnejšie.           

D)   Všetci boli s besedou spokojní.

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

A)   prút

B)   vetva

C)   drúk

D)   konár

Obráť na druhú stranu. 
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12. Major Rázny bol prvý v Spiacej zátoke.  

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.

Moji starí rodičia sú vášniví cestovatelia a obdivovatelia prírodných krás.

_______________________________

14. Označ nesprávny výrok.

A)   Bájka je krátky príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá s ľudskými vlastnosťami.

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

C)   V rozprávaní prevažujú slovesá a je rozdelené na úvod, jadro a záver.

D)   Povesti sú príbehy, ktoré sa viažu k histórii národa, kraja alebo osôb.

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

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

A)   Do nového kina vždy chodilo veľa  divákov.

B)   Pred divadlom občas sedával akýsi starý pán.

C)   Zo školy veselo vybehlo sedem malých prvákov.

D)   V našej záhrade štebotali drozdy a sýkorky.

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

Psík pozeral na ňu smutne, ba až vyčítavo.             _________________________

17. Vypíš slovo s neslabičnou predponou.

preleteli, vystavili, obrobili, vzrástli, zatancovali       ________________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

drať školské lavice ?

Obráť na druhú stranu. 
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A)   žiak chodí do školy

B)   žiak ničí školský nábytok 

C)   žiak opravuje školský nábytok

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

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

Letím ja, letím v oblohu,

nesiem obeť Pánu Bohu!

Slniečko jarné víťazí,

matičke spadli reťazy.

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

A)   Tortový korpus polejeme čokoládovou polevou.

B)   V strede námestia sa týči starobylá fontána.

C)   Pripravíme si klince, kladivo a doštičky.

D)   V miske rozmiešame vajcia, cukor a maslo.

21. V ktorej z možností je správne zapísaná priama reč?

A)   „Dobre,“  prikývol Janko  „prídem večer.“

B)   „Dobre,“  Prikývol Janko  „Prídem večer.“

C)   „Dobre,“  prikývol Janko, „Prídem večer.“

D)   „Dobre,“  prikývol Janko, „prídem večer.“

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   svetlo - tma

B)   rýchlo - pomaly

C)   mrzutý - nevrlý

D)   otvorí - zatvorí

23. Vypíš slovom základnú číslovku z nasledujúcej vety.

26. februára navštívilo 19 žiakov výstavu o Petrovi I. _________________________ 

Obráť na druhú stranu. 


