GYMNÁZIUM M. R. ŠTEFÁNIKA V KOŠICIACH

Prijímacia skúška
zo slovenského jazyka a literatúry
osemročné gymnázium
Máj 2021

A – verzia

POKYNY PRE ŽIAKOV
1. Test obsahuje 25 otázok a pravopisné cvičenie. Môžeš zaň získať spolu 100 bodov (z toho
za pravopisné cvičenie 25 bodov).
2. Na vypracovanie testu máš 60 minút čistého času. Odpovede píšeš do odpoveďového
hárka.
3. V teste sa stretneš s dvomi typmi
úloh:
Pri otázkach označených značkou
budeš mať ponúknuté štyri možnosti, ale iba
jedna z nich bude správna. Zakrúžkuj písmeno pri jednej z možností, ktorá je podľa teba
správna.
Príklad: Aký slovný druh je slovo škola?
b) podstatné meno

a) sloveso
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c) príslovka

d) spojka

d

Pri otázkach označených značkou
budeš mať ponúknuté štyri možnosti, pričom
správne môžu byť dve, tri alebo štyri. Zakrúžkuj písmená pri tých možnostiach, ktoré sú
podľa teba správne.
Príklad: V ktorých slovách je pravopisná chyba?
a) bívať
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b) vjac

c

c) víťaz

d) sin

d

POZOR!
 Ak sa náhodou pomýliš v prvom alebo v druhom type úloh, prečiarkni pôvodný
krúžok a urob nový krúžok pri správnej odpovedi takto:
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Pri hodnotení prvého typu úloh, ak žiak zakrúžkuje viac ako jednu odpoveď, dostane
0 bodov.
Pri hodnotení druhého typu úloh, ak žiak zakrúžkuje viac, ako je počet správnych
odpovedí, dostane 0 bodov.

4. Pri práci smieš používať iba písacie potreby. Nesmieš používať učebnice, zošity ani iné
pomôcky.

Ukážka
Rozprávkové krajiny
Walter Disney začínal v roku 1920 ako kreslič vo filmovej spoločnosti. Predtým okúsil už
všeličo, roznášal noviny, predával vo vlakoch malinovku, pracoval v konzervárni ovocia.
Zarábať na živobytie rodiny musel od malička. Popri mnohých povinnostiach mu nezvýšil
čas pohrať sa. A vraj nikdy nijakú hračku ani nemal.
Od malička obľuboval zvieratá. Osobitne myši. Jednu si dokonca skrotil a vycvičil.
Odvtedy, ako sa naučil držať ceruzku v ruke, kreslil karikatúry svojich zvieracích priateľov.
Do filmu ho najali, aby čas medzi dvoma reklamami vyplnil veselými kresbičkami,
pohybujúcimi sa postavičkami. Zakrátko sa osamostatnil a za hrdinov svojich kreslených
filmov si zvolil zvieratká. Svetovú slávu mu vydobyl myšiak Mickey, malé zvieratko
s veľkým nosom a ušami ako kapustné listy.
Ladislav Švihran: Naj, naj, naj...
_________________________________________________________________________________

01.O ukážke Rozprávkové krajiny neplatí tvrdenie:
a) V texte sa nachádza viac ako jedna zdrobnenina.
b) V texte sa nachádza aspoň jedno prirovnanie.
c) V texte sa nachádza slovo, ktoré je skloňovacím vzorom.
d) V texte sa nachádza iba jeden neurčitok slovesa.
_________________________________________________________________________________

02.Z textu v ukážke Rozprávkové krajiny vyplýva, že:
a) Walter Disney predával vo vlakoch okrem iného aj ovocie.
b) Walter Disney pracoval už od detstva.
c) Walter Disney kreslil svoju obľúbenú myš i svojich priateľov.
d) Walter Disney mal v detstve najobľúbenejšiu hračku – myšiaka Mickeyho.
_________________________________________________________________________________

03.Vyber správnu odpoveď, v ktorej platí tvrdenie o texte Rozprávkové krajiny.
a) Text obsahuje tri strofy.
b) Walter Disney sa narodil v roku 1920.
c) Posledné slovo druhého odseku je slovo priateľov.
d) V texte sa nachádzajú opytovacie vety.
_________________________________________________________________________________

04.Vo vete „Do filmu ho najali, aby čas medzi dvoma reklamami vyplnil veselými
kresbičkami, pohybujúcimi sa postavičkami“ sa nachádza (nachádzajú):
a) spolu päť podstatných mien.
b) jedno podstatné meno mužského rodu.
c) spolu štyri podstatné mená.
d) tri podstatné mená ženského rodu a jedno podstatné meno stredného rodu.
_________________________________________________________________________________

05. Vo vete „Zarábať na živobytie rodiny musel od malička“ o slove rodiny platí, že je to:
a) podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, genitív, vzor žena.
b) podstatné meno, ženský rod, množné číslo, akuzatív, vzor žena.
c) podstatné meno, ženský rod, množné číslo, nominatív, vzor žena.
d) podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, nominatív, vzor ulica.
_________________________________________________________________________________

06.V ktorej z viet sa nenachádzajú slová opačného významu?
a) Aký je život, taká je smrť.
b) Kde si zmokol, tam sa suš.
c) Kto dobre kúpi, má radosť z kúpy.
d) Nie je ani zima, ani teplo.
_________________________________________________________________________________

07.V ktorej z možností je priama reč napísaná správne?
a) „Chceš ísť so mnou do Tatier?“ opýtala sa mama.
b) Mama sa ma opýtala, či s ňou chcem ísť do Tatier.
c) „Mama sa ma spýtala.“ chceš ísť so mnou do Tatier?
d) „Chceš ísť so mnou do Tatier? spýtala sa ma mama.“
_________________________________________________________________________________

08.V ktorej z možností sú všetky podstatné mená v rovnakom páde?
a) na poli, pri strome, v lavici
c) od mamy, pred otcom, pod strechou

b) pod horou, pred domom, v škole
d) so snehom, za snehuliakom, pri vleku

_________________________________________________________________________________

09.V ktorej z možností sú všetky slovesá v jednotnom čísle?
a) kosí, jedia, učí
c) lyžujem, sadí, spíš

b) varili, jedli sme, kreslíte
d) píšem, čítajú, sedia

________________________________________________________________________________

10.Označ možnosť, ktorá je určená správne.
a) vietor tancuje – personifikácia
c) starenka narieka – personifikácia

b) slnko sa usmieva – zdrobnenina
d) letí ako víchor – príslovie

_________________________________________________________________________________

11. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?
a) syn, dýchať, blízky, sikot
c) pribiť, zakryť, pliš, sýkorka

b) skryť, úsvit, sypať, blýska sa
d) bývať, svišť, rizoto, oblyznúť

_________________________________________________________________________________

12.V uvedenej vete urč správne poradie slovných druhov.
Moja babička uvarila skvelú polievku.
a) predložka, podstatné meno, sloveso, príslovka, podstatné meno
b) zámeno, podstatné meno, sloveso, prídavné meno, podstatné meno
c) zámeno, podstatné meno, prídavné meno, príslovka, podstatné meno
d) prídavné meno, podstatné meno, príslovka, prídavné meno, podstatné meno
_________________________________________________________________________________

13. Koľko osobných zámen sa vyskytuje v strofe básne?
Otrel sa komár nohatý
fintivej ose o šaty.
Ťapla ho ona cez členky!
„Nemaž mi moje sukienky!“
a) jedno
c) tri

b) dve
d) štyri

_________________________________________________________________________
14. Veta „Dobrú chuť!“ je podľa zámeru hovoriaceho (podľa obsahu):
a) oznamovacia
b) rozkazovacia
c) opytovacia
d) želacia
__________________________________________________________________________
15. Koľko slabík obsahuje veta „V trávičke sa hojdá zvonček belasý“?
a) desať
b) jedenásť
c) dvanásť
d) šesť
_________________________________________________________________________
16. V ktorej z možností sú slová správne zoradené podľa abecedy?
a) jarmok, lavica, klas, cibuľa
b) lavica, dom, auto, kvet
c) cesnak, jablko, leto, nôž
d) váza, víťaz, zima, zámok
__________________________________________________________________________
17. Vyber možnosť, v ktorej dochádzka k spodobovaniu v oboch prípadoch:
a) s počítačmi, s tebou
b) ľahký, prosba
c) Vladko, taška
d) vták, chcieť
__________________________________________________________________________
18. Vyber možnosť, v ktorej sú obe slová s predponou:
a) videli, prerezal
b) prežijeme, rozprávali
c) vynesieme, odpovedala
d) vyložíš, lovili
__________________________________________________________________________
19.Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza sloveso v neurčitku:
a) smeť
b) pleť
c) vlasť
d) plieť
__________________________________________________________________________
20. Umelecké prostriedky „jabĺčko, hora spieva, červená ako ruža“ sú za sebou
v nasledujúcom poradí:
a) personifikácia, zdrobnenina, prirovnanie b) zdrobnenina, prirovnanie, personifikácia
c) zdrobnenina, personifikácia, prirovnanie d) personifikácia, hádanka, prirovnanie
__________________________________________________________________________
21.V ktorej z možností sa nachádza zdrobnenina?
a) stolička
b) domisko
c) vetrík
d) papať
__________________________________________________________________________
22.Veta „Dvakrát meraj a raz rež!“ je:
a) prirovnanie
b) pranostika
c) porekadlo
d) príslovie
__________________________________________________________________________
23. Označ možnosti, v ktorých sa v slovách porušuje pravidlo o rytmickom krátení:
a) do básní
b) v tŕní
c) múdry
d) z tôní

_________________________________________________________________________________

24. Označ možnosti, v ktorých sú nesprávne rozdelené slová na slabiky:
a) pod-zem-ný, skon-tro-lo-vať, za-hra-nič-ný
b) po-dzem-ný, s-kon-tro-lo-vať, zah-ra-nič-ný
c) pod-zem-ný, skont-ro-lo-vať, zah-ra-ni-čný
d) po-dzem-ný, skon-tro-lo-vať, za-hra-ni-čný
_________________________________________________________________________________

25. Označ možnosti, v ktorých sú k definíciám správne priradené pojmy.
a) Vymyslený príbeh, v ktorom dobro víťazí nad zlom – rozprávka
b) Jeden riadok v básni – verš
c) Výrok ľudovej slovesnosti, ktorý má ponaučenie – príslovie
d) Skupina veršov oddelená medzerou – odsek
_________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko žiaka:

Kód žiaka (nevyplňujte):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odpoveďový hárok k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka rukopisu žiaka (text: „Test zo slovenského jazyka“):

Kód žiaka (nevyplňujte)

Svoje odpovede vyznačte zakrúžkovaním alebo zapisovaním. Do šedého štvorčeka nepíšte.
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Počet bodov:...............................

Obráťte hárok a pokračujte na druhej strane!!!

Pravopisné cvičenie
Doplň v texte chýbajúce písmená.
Divé hus_ plávali v dosť pl _ tkej rieke. V_b_l sa mu mobil, nuž nezavolal svojmu
m_lovanému priateľovi. Niektor_ z nich stúpili na p_chliač a s plačom zm_ zli.
V teplom počas_ nezv_kli posedávať doma. Konečne k nám zav_tala jar. Zajac má dobr_
sluch. Snežienk_ skláňajú biele hlá_ky k _emi. Skr_la sa za skr_ňu a ticho sedela.
V krm _ ve pre kor _ tnačky našli šp _ nav _ červ _ k_. Bl_skalo sa. Poz_vame vás na
v_let.

Počet bodov:................................

Celkový počet bodov: .........................
Hodnotil: .............................................
Kontroloval: ........................................

