
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test B

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

A)   e – lek – tri - čkou

B)   elek – tri - čkou

C)   e- lek – trič - kou

D)   elek – trič - kou

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  prajeme  v neurčitku.

_______________________________

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

A)   jazykoveda, zapýrený, okamyh, umývať

B)   vidlička, kamzík, blízko, sinka

C)   korisť, zmyja, nevýskaj, sito

D)   vytrína, sprievodkyňa, lygotavý, byvol

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  nadpriemernými ?

A)   3

B)   4

C)   5

D)   6

5. Vypíš z nasledujúcich veršov zdrobneninu  a prirovnanie.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke

so snom sladkým sťa na nebeskej lúke.

______________________    _____________________________________      
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6. V ktorej možnosti  je  personifikácia?

A)   mačka mňauká

B)   vlci divo vyjú

C)   fialka rozvoniava

D)   púpavy tancujú

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Ak sa mačka ohrieva vo februári na slnci, v marci pôjde zasa na pec.

_________________________________

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

A)   Janíčko, vetrisko, deduško, divadlo

B)   v srdciach, za morom, ušami, z domov

C)   osami, ružami, štetcami, skriňami

D)   z lekárne, na stráni, piesní, v dlaniach

9. V ktorej možnosti sa nenachádza vzťahové prídavné meno v genitíve singuláru?

A)   Odložil kabát do drevenej skrine.

B)   Napili sa zo sklenených pohárov.

C)   Z porcelánovej misy sa šírila vôňa polievky.

D)   Nabrali vodu do nového plastového vedra.

10. V ktorej možnosti nedochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   Vladka včera poštípala včela.

B)   Na obed sme mali polievku s hubami.

C)   Dedina sa pomaly prebúdza zo sna.

D)   Auto nadskakovalo na hrboľatej ceste.

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

A)   snajper

B)   súper

C)   rival

D)   protivník
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12. Pán Michal Sivý býva vedľa fajčiara Romana Zábudlivého.

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.

Jednému nosorožcovi v zoologickej záhrade skrátili jeho veľký roh.

_______________________________

14. Označ správny výrok.

A)   Refrén je opakovanie slov za sebou v piesni alebo v básni.

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

C)   Realistická rozprávka je taká, z ktorej vyplýva poučenie.

D)   Ten, kto píše rozprávky a príbehy, sa nazýva ilustrátor.

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

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

A)   V tmavom lese zablúdili štyri malé deti.

B)   Na klzkej ceste prudko zabrzdili dve autá.

C)   Z novej knižnice veselo vychádzali žiaci.

D)   Pred susedovým domom parkovali tri motorky.

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

Stretli ju v divadle v tých jej nových šatách.          _________________________

17. Vypíš slovo, ktoré je utvorené pomocou predpony.

strojník, letný, babkinými, Janíčko, domčeky, schudnúť, lietať __________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

svrbí ho dlaň?

A)   chce sa mu biť, udrieť niekoho
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B)   veľmi sa mu chce pracovať

C)   má kožné ochorenie, ekzém

D)   má nejaký druh alergie

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

B)   Z koľkých veršov sa ukážka skladá?     ____________________

Dnes boli naši v kostole

ďakovať Bohu za úrodu.

Že to, čo máme na stole,

hrial slniečkom a dal mu vodu.

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

A)   Najprv si pripravíme vyfúknuté vajíčka, fixky, temperové farby, drôtik a pierko.

B)   Do misky pridáme 1 pohár mlieka, 1 pohár oleja, 1 pohár cukru a rozmiešame.

C)   Najprv sa spustíme z kopca, obídeme chatu a cez les prejdeme až k jazeru.

D)   Odmontujte koleso, odskrutkujte čiapočku z ventila, pripojte pumpu, fúkajte.

21. V ktorej z možností nie sú iba homonymá?

A)   koruna, kmeň, hlava                                

B)   čelo, oko, nos   

C)   žeriav, rys, myš   

D)   jazyk, kniha, autor

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   hladný - sýty

B)   smutný - veselý

C)   smiať sa - kričať   

D)   rozprávať - mlčať

23. Nájdi a napíš meno spisovateľa:  

           DIMAĽUL    JODVAROPÁNISK    ________________________________________
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