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PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

8-ročné štúdium

PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

test B

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

A)   zmrzli – no - vý

B)   zm – rz – li – no - vý

C)   zmr – zli – no - vý

D)   zmrz – li – no - vý

     2. Napíš pravopisne správne sloveso  prišiel  v neurčitku.

_______________________________

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

A)   žriebäcí, korisť, vzlykajú, rytmus 

B)   zvečšili, výchrica, okamih, nezištne

C)   bizóny, zvädli, neslíchaný, vinohrad  

D)   líceum, priesmyk, pikantný, lyšajníky

     4. Koľko krátkych samohlások je v slove  čučoriedkovými ?

A)   3

B)   4

C)   5

D)   6

     5. Vypíš z nasledujúcej vety  zdrobneninu  a  prirovnanie.

Hlboké ani studňa sú tie tvoje očká, okále okaté.

________________                  _____________________________________

Obráť na druhú stranu. 

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

A)   astronauti pristáli na Mesiaci     

B)   Mesiac si smutne vzdychol   

C)   zlaté púpavy sa jagali na lúke   

D)   strieborné jedle sa týčia do výšok 

7. Ako nazývame nasledujúci výrok?

Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa.

_________________________________

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

A)   ušami, dlaňami, nohami, piesňami    

B)   na mori, za oknom, vetrisko, v oku     

C)   zo skríň, na veži, za lavicou, z ruže   

D)   Janko, učiteľovi, sudcovi, s gazdom     

9. V ktorej možnosti sa nenachádza vzťahové prídavné meno?

A)   o smotanovom

B)   o požiarnom

C)   o vysokom

D)   o sklenom 

10. V ktorej možnosti dochádza vo vete k spodobovaniu?

A)   Plavidlo zdvojnásobilo rýchlosť.   

B)   Ema vystúpila na stoličku.  

C)   Náčelník padal dolu kopcom.           

D)   Vtedy ostal takmer omráčený.

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

A)   obeť

B)   lupok

C)   korisť

D)   úlovok

Obráť na druhú stranu. 
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12. Dorka Ladná navarila takýto chutný kotlíkový hovädzí guláš.  

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.

V tej chvíli ho tí nebezpeční pytliaci nezbadali.

_______________________________

14. Označ nesprávny výrok.

A)   Rým je zvuková zhoda slabík na konci veršov.

B)   Pranostiky sú predpovede budúcich vecí, najmä počasia.

C)   Mytológia je zbierka starovekých bájok a rozprávok.

D)   Rozhovor dvoch alebo viacerých osôb sa nazýva dialóg.

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

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

A)   Na nočnej oblohe pomaly zhasínali naše hviezdy.

B)   V Tichej doline sa pred našimi očami spustila lavína.

C)   V starobylej uličke sa ticho krčili nízke domčeky.

D)   Po prudkej búrke odrazu veselo vyskočilo slnko.

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

Jeho mladý pán mu v tomto boji zachránil život.    _________________________

17. Vypíš slovo s neslabičnou predponou.

podpíše, schudne, vydá, zoberie, odpáli                      __________________________

18. V ktorej možnosti je správne vysvetlené ustálené slovné spojenie 

nehádž flintu do žita ?

Obráť na druhú stranu. 
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A)   neznečisťuj prírodu

B)   nevymýšľaj finty 

C)   nestrácaj odvahu

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

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

Hučno, rezko trúby, bubny,

husle, basy hučia, hrajú,

v radoch na koňoch šuhajci

ak výskajú, tak plieskajú.

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

A)   Pozbierajú hrušky a šup s nimi do košíka.

B)   Hotový koláč ozdobíme šľahačkou a ovocím.

C)   Dominantu mesta tvorí gotický chrám.

D)   V diaľke sa mihotali farebné svetlá.

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

A)   „Deti,“  povedala mama  „poponáhľajte sa.“

B)   „Deti,“  Povedala mama  „Poponáhľajte sa.“

C)   „Deti,“  povedala mama, „Poponáhľajte sa.“

D)   „Deti,“  povedala mama, „poponáhľajte sa.“

22. V ktorej z možností nie sú antonymá?

A)   drsný - krutý

B)   svetlo - tma

C)   čierny - biely

D)   dobre - zle

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

Po siedmich hodinách výstupu sa piati z ôsmich horolezcov vrátili.________________

Obráť na druhú stranu. 


