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Test k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka v šk. roku  2018/2019    

 1. termín - 14.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Pravopisné cvičenie. Doplňte v texte chýbajúce písmená. 

1. V garáži som si prichystal bic....kel a pustil sa do opravy. 

2. Odtiaľto v .... dieť na   .....ratislavský hrad. 

3. Všetci sa tešili na šibačku na   .....eľkú noc. 

4. Choroba mu skr ..... žila všetky plány. 

5. Kdesi som začul  zar ..... nčať črepiny skla. 

6. Pres ..... pacie hodiny už dávno v .....šli z módy. 

7. Rýchlo si priv .....kol na prepychové bývanie. 

8. Na  stanici zastavil vlak s ôsm ..... mi vagónmi. 

 

TEST    (Správnu odpoveď zakrúžkujte alebo doplňte.) 

 

1.    Vyberte z týchto možností jednočlennú vetu. 

 

       A.  Dážď bol nepríjemný.    B. Stoj!    C. Celú noc pršalo. 

2.    Synonymá sú slová: 

 

       A. rovnako znejúce   B. s opačným významom  C. s podobným významom 

 

 

3.   Ktorý z uvedených žánrov nepatrí k epike: 

         A. legenda.   B. sonet    C. novela 

Počet bodov  Podpis hodnotiteľa 

Úspešnosť v %   

Na vypracovanie testu máte čas 60 minút. Všetky úlohy si pozorne 

prečítajte, správnu odpoveď zakrúžkujte alebo ju doplňte. V pravopisnom cvičení 

doplňte chýbajúce písmená.  

Hárok s textami úloh a odpoveďami n e p o d p i s u j t e ! 
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4.   V ktorej z možností sa nachádza dvojica  - ohybný a neohybný slovný druh: 

 

       A. možno- ale      B. tebe –veru     C. to – nám 

 

5.    Každý súťažiaci musí prejsť vstupnou kontrolou. Z nasledujúcej vety vyberte prisudzovací    

       sklad. 

       A.  súťažiaci musí     B. musí prejsť kontrolou     C. súťažiaci musí prejsť  

 

6.    V ktorej z viet je pravopisná chyba? 

 

       A.  Potajomky si prečítal sestrin list.  

       B.  Prišiel každý deň vtom istom čase.   

       C.  Poupratuj byt! 

7.   Ktoré z uvedených slovies má dokonavý vid? 

       A. hľadať     B. privítal   C. pozýval 

8.   V ktorej z možností sa slová skloňujú podľa rovnakého vzoru: 

 

       A. aktivitou, knihou, reťazou 

       B. brankárom, rozhodcom, susedom 

       C. konkurenciu, technológií, hraníc 

 

9.   V ktorej z možností sú správne určené vetné členy v nasledujúcej vete : Návštevník nahlas   

       hovoril  hlbokým hlasom. 

 

A. podmet, príslovkové určenie miesta, prísudok, nezhodný prívlastok, predmet. 

B. podmet, príslovkové určenie spôsobu, prísudok, zhodný prívlastok, predmet. 

C. podmet, prísudok, zhodný prívlastok, predmet. 

 

10.   Akým frazeologizmom môžeme nahradiť podčiarknutú časť vety? 

         Všetci pracovali, len on nič nerobil. 

 

  A.  mal hlboko do vrecka      B. krížom slamku nepreložil     C. sa chválil cudzím perím 

11.  Zmeňte  priamu reč na nepriamu: 

       Spolužiak povedal: „Nie  som pripravený  na vyučovanie.“ 
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12.   V ktorej z možností sú uvedené len epitetá: 

 

          A. belasý večer, rozsypaná rosa, strapatý vietor 

          B. nové romány, ďaleké kraje, tvoje vlny 

          C. známy hlas, vietor spánku, mĺčky zahalia 

 

13.   Ktorý  umelecký prostriedok uvedená veta neobsahuje? 

         Slnce v zlatej kolíske nad horou umiera.... 

 

          A.  personifikáciu    B. epiteton      C. metonymiu 

14.  Vyberte  z nasledujúcich súvetí vedľajšiu vetu prívlastkovú: 

 

         A.  Nevedel, kedy má prísť. 

         B.  Cesta  viedla medzi krovím, ktoré pokrývalo celé údolie.      

         C.  Teraz už vieš, čo si o tom myslím. 

 

 15.   Kto je autorom diela Hájnikova žena? 

 

         A.  M.Kukučín      B.  P.O.Hviezdoslav     C. J.G.Tajovský 
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Správne riešenie  

Pravopisné cvičenie: 

1. bicykel                                                                                Maximálny počet bodov  10 

2. vidieť, Bratislavský                                                              Za každú chybu bod  dole 

3. Veľkú noc 

4.  skrížila 

5. zarinčať 

6. Presýpacie, vyšli  

7. privykol 

8. s ôsmimi 

Testové úlohy: 

1. C                                             Maximálny počet bodov.......15 

2. C 

3. B 

4. B                                              Maximálny počet bodov za celý test.....25 

5. C 

6. B 

7. B 

8. C 

9. B 

10. B 

11. Spolužiak povedal, že nie je pripravený na vyučovanie. 

12. A 

13. C 

14. B 

15. B 

 


