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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test B

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

A)   st – rieb – ris - tý 

B)   strieb – ri - stý

C)   strieb – ris - tý

D)   strie – bri - stý

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  zasejeme  v neurčitku.

_______________________________

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

A)   pästičky, Ciprián, riziko, mikróby

B)   zmätok, priesmyk, zmyja, poryvy

C)   lýzanka, vihňa, zmizni, pyramída

D)   kolegyňa, pýri sa, silueta, zvädnú

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  prieberčivému ?

A)   3

B)   4

C)   5

D)   6

5. Vypíš z nasledujúcich veršov zdrobneninu  a prirovnanie.

Tie nežné vlnky snežné

chvejú sa ako tvoje perie.

______________________    _____________________________________      
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6. V ktorej možnosti  je  personifikácia?

A)   rieka rýchlo tečie

B)   oblaky šantia na oblohe

C)   zvončeky rozkvitli na lúke

D)   líca sú biele sťa sneh

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Keď rastie v januári tráva, bude v júni hladovať krava.

_________________________________

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

A)   za morom, v sídle, šteňa, na pobreží

B)   kľúče, na kopci, koláčov, v Poprade

C)   horami, dolami, pieskami, vetrami

D)   Miško, pre dedka, od lekára, biológ

9. V ktorej možnosti sa nenachádza vzťahové prídavné meno?

A)   o veselom

B)   o drevenom

C)   o plastovom

D)   o žulovom

10. V ktorej možnosti nedochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   Včera sa pošmykla na klzkej dlážke.

B)   Jedli ste už čučoriedkovú zmrzlinu?

C)   Porekadlá patria do ľudovej slovesnosti.    

D)   Turisti sa večer vrátili z Nízkych Tatier.

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

A)   povestný

B)   zlovestný

C)   slávny

D)   legendárny

Obráť na druhú stranu. 



Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

12. Brat Michal Radostný sa práve vrátil z filipínskych misií. 

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.

Ich záhrada za nízkym plotom bola celá rozkvitnutá.

_______________________________

14. Označ správny výrok.

A)   Premiéra je posledné divadelné predstavenie. 

B)   Zvuková zhoda slabík na začiatku veršov sa nazýva rým.

C)   Komiks je rozprávka, z ktorej vyplýva poučenie.

D)   Umelec, ktorý kreslí obrázky do kníh, sa nazýva ilustrátor.

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

predložka, prídavné meno, podstatné meno, príslovka, sloveso, zámeno, podstatné meno

A)   Z tmavej doliny sa ozývalo divé zavýjanie vlkov.

B)   Na strmom chodníku zrazu vyskočil pred nás medveď.

C)   Po novom námestí pyšne kráčal jeho architekt.

D)   Pred nákupným centrom dlho stálo neznáme auto.

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

Takéto silné búrky sa tu u nás občas objavia.         _________________________

17. Vypíš slovo, ktoré je utvorené pomocou predpony.

zámočník, jesenný, autíčko, stromčeky, zrúbať, kreslí     _____________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

niečo ho svrbí na jazyku?
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A)   rád by niečo povedal, vyzradil

B)   má na jazyku  pľuzgier

C)   má chuť na niečo sladké

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

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

Čierne oči, choďte spať,

bo musíte ráno vstať,

ráno, ráno, ráničko,

skôr než vyjde slniečko.

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

A)   Najprv si pripravíme tenkú doštičku, pílku, pravítko, ceruzku, klince a kladivo.

B)   Vo väčšej nádobe vymiešame cukor a žĺtka.

C)   Zbalíme si oblečenie do cestovnej tašky, naložíme ju do auta a hurá do sveta.

D)   Odstráňte uzáver a vyberte poškodenú batériu.

21. V ktorej z možností nie sú iba homonymá?

A)   kohútik, jazyk, kôš                           

B)   mať, púpava, spln  

C)   prať, oko, kniha  

D)   dom, päta, nos

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   suchý - mokrý

B)   radosť - smútok

C)   tenký - hrubý  

D)   svetlo - teplo

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

Po piatich hodinách traja z ôsmich súťažiacich odstúpili. ___________________ 
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