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

 2. termín 17. 05. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Pravopisné cvičenie. Doplňte v texte chýbajúce písmená. 

1. Dospel ....   sa medzi sebou škriepili. 

2. Odtiaľto v .... dieť na blízke okolie. 

3. Všetci sa tešili na  .... ianočné prázdniny. 

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

5. Erika si vyšla so svo j.... mi príbuznými do prírody. 

6. Chcel by som vidieť   ....gyptské  p .... ramídy. 

7. Kolo tanečníkov sa zv ....čšilo 

8. Na  stanicu došiel medzi prv....mi. 

9. Zabudnutý sa oddal ž....ľu. 

 

 

 

TEST    (Správnu odpoveď zakrúžkujte alebo doplňte.) 

 

1.    Naša dedina by bola bývala ešte  krajšia.  Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú slovesu    

v tejto vete: 

 

A. prítomný čas, oznam. spôsob    B. minulý čas, podmieň. spôsob  C. minulý čas, oznamovací 

spôsob 

 

2.   Celú noc pršalo..  Uvedená veta je : 

 

A. dvojčlenná úplná     B. jednočlenná slovesná    C.  dvojčlenná neúplná 

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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3.  V ktorej z  možností je správne uvedený umelecký prostriedok: 

 

A.  drevený stôl – epiteton 

B.  mesto sa prebudilo – metafora 

C. slnko jak koráb - prirovnanie 

 

4.   Zvuková zhoda slabík na konci verša sa nazýva  ............. 

       

5.    Každý súťažiaci musí prejsť vstupnou kontrolou. V ktorej z možností sú uvedené správne 

vetné členy: 

 

 A.  zhodný prívlastok, predmet, prísudok, zhodný prívlastok, podmet   

 B.  zhodný prívlastok, podmet, prísudok, zhodný prívlastok, predmet 

 C. zhodný prívlastok, podmet, prísudok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok 

 

6.   Vyberte gramaticky správne napísanú vetu: 

 

A. Popros pani učiteľku, aby ti poradila. 

B. Mohla by ste mi, prosím, zavolať pani riaditeľku? 

C. Pani učiteľka, vedela by ste mi poradiť? 

 

7.  Napíšte, akým vetným členom je slovo nás vo vete :  Zámocká záhrada nás očarila. 

         ....................................... 

8.  V ktorej z viet je podčiarknutá príslovka? 

 A. Rád sedával vedľa teba.    B. Zaplatil okolo 100eur..  C. Mal ju nadovšetko rád. 

 

9.    V ktorom roku prišli na naše územie Konštantín a Metod?      .................................. 

 

10.   Vyberte predstaviteľov štúrovskej generácie:   

 

 A. Krasko, Sládkovič      B. Botto, Kráľ      C. Chalupka, Bernolák 

11.  Vyberte typické znaky anekdoty:  

 

 A. málo postáv, stredný rozsah       B. vtipný záver, krátky rozsah      C. mravné ponaučenie 
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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. V ktorej z možností je nesprávne vyskloňované slovo euro? 

 

 A. Za štyri eurá si nič nekúpiš.  B. Požičal by si mi sto eurá?   C. Zostalo jej šesť eur. 

14.  V ktorej vete  je porušené pravidlo o rytmickom krátení: 

 

 A.  So spolužiakom trávime veľa času pri počítači.  

 B.  Často sa stretneme s niekým, koho nepoznáme. 

 C.  Zastavíte sa u príbuzných? 

15.  Vyberte  združené pomenovanie: 

 

  A. slávnostná sála       B. narodeninová sála     C. operačná sála 
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Správne riešenie  

Pravopisné cvičenie: 

1. dospelí                                                Maximálny počet bodov   10 

2. vidieť                                                    Za každú chybu bod dole 

3. vianočné 

4. skrížila 

5. svojimi 

6. egyptské pyramídy 

7. zväčšilo 

8. prvými 

9. žiaľu 

Testové úlohy: 

1. B                                                   Maximálny počet bodov.......15 

2. B 

3. C 

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

5. B 

6. A 

7. PREDMET 

8. C 

9. 863 

10. B 

11. B 

12. A 

13. B 

14. B 

15. C 

 


