Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 10. mája 2010
Slovenský jazyk a literatúra – forma A
II. Úlohy s krátkou odpoveďou.

20 bodov

1. Napíš literárny druh, ktorý prevláda v tvorbe Štúrovcov: ...........................
2. Hlavný inšpiračný zdroj tvorby štúrovských básnikov tvorí: .....................
3. Ako sa volá výmena informácií medzi hovoriacim a adresátom? .............
4. Nahraď nezhodný prívlastok zhodným prívlastkom vo vete: .....................
Domček slimáka som našiel v mokrej tráve.
5. Pomenuj názvy krátkych útvarov:
a, Dala mu košom. ......................
b, Nikto nie je ostrovom samým pre seba. (Hemingway) .............................
6. K slovu mater napíš:
a, synonymum, ktoré by si použil v administratívnom štýle ........................
b, synonymum, ktoré by si použil v hovorovom štýle ....................................
7. Vyber správny tvar slova:
a, V pražskom muzikále/ muzikáli spievala známa hviezda. ........................
b, Do kávy si dám tri cukry/cukre. ......................
c, Od nového roka sme sa dohodli na paušále/paušáli. ...............................
8. Zmeň dvojčlennú vetu na jednočlennú:
V tú chvíľu zavŕzgali dvere na pitvore.
9. Hnevá ma tvoje opakované kam.
Vo vete je podmet vyjadrený slovom: ................................
10. Nahraď vetu známym frazeologizmom a pomenuj jeho druh z hľadiska foriem
ľudovej slovesnosti:
Človeku, ktorý si nedá poradiť, pomôcť nemôžeme. ..............................

obráťte
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11. Pomenuj umelecké prostriedky:
a, obzerá si Picassa

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

b, z oblohy sa odlomil blesk ...................
c, zakvitnutý koberec ..............................
12. Urč druh súvetia z hľadiska rovnocennosti:
a, Buď to spravíš dobre, alebo to nerob vôbec. ........................
b, Vial ľahký vetrík, aký býva len v stepi. ..................................

III. Úlohy s výberom odpovede.

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku
do príslušného riadku.
13. Rozhodni, ktorá z uvedených viet má klesajúcu melódiu:
a, Čí je to chlapec?
b, Máš sa dobre?
c, Si pripravený vystúpiť?
d, Rád tancuješ?
14. Človek, ktorý má železné nervy je:
a, necitlivý b, chladnokrvný c, tvrdohlavý d, nevšímavý
15. Ľudovít Štúr kodifikoval slovenčinu na základe:
a, stredoslovenských nárečí
b, východoslovenských nárečí
c, západoslovenských nárečí
d, jazyka trnavských vzdelancov
16. Ktorá z uvedených jazykových príručiek je v súčasnosti kodifikačnou príručkou?
a, Malý frazeologický slovník
b, Krátky slovník slovenského jazyka
c, Veľký slovník cudzích slov
d, Malý synonymický slovník
17. Čím sa vyznačuje literárny druh epika?
a, dejom b, poetickosťou c, lyrickosťou d, hudobnosťou

obráťte
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18. V ktorej z možností sú iba znaky bežnej komunikácie?
a, nespisovné slová, nedokončené vety, kancelarizmy
b, úsporná mimika a gestá, rodinné slová, vplyv nárečí
c, bohatá modalita vety, slangové výrazy, spontánnosť
d, odborné slová, zložené vety, výklad
19. Výrazové prostriedky ľudovej slovesnosti využíva literárny žáner:
a, óda b, balada c, novela d, bájka
20. Propagácia poskytnutá masmédiami je:
a, oznámenie b, správa c, reklamácia d, reklama
21. Vôňa prebúdzajúcej sa zeme signalizovala príchod jari.
Čím je v uvedenej vete vyjadrený zhodný prívlastok?
a, trpným príčastím
b, činným príčastím
c, prechodníkom
d, prídavným menom
22. Aké tlačivo je potrebné vyplniť, keď sa posiela doporučený list?
a, poštová poukážka
b, telegram
c, poštová sprievodka
d, podací lístok

V Michalovciach 10. mája 2010

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
10. máj 2010
Odpoveďový hárok – forma A
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. ....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. ........................................................................................................................................
5.

a, .........................................................

b, ..................................................................

6.

a, .......................................................... b, ..................................................................

7.

a, ..................................... b, ......................................... c, .........................................

8. .........................................................................................................................................
9. .......................................................
10. ..........................................................................................................................................
........................................................
11. a, ........................................... b,....................................... c, ..........................................
12. a, ........................................................

b, ................................................................

III. Úlohy s výberom odpovede:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

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

Dátum narodenia:

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

Škola, odkiaľ prichádza : .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................
___________________________________________________________________________________
číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 10. mája 2010
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku ( napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie
Doplňte do textu chýbajúce hlásky:

20 bodov

svetoznám - herec, kvet- v pohár- , veľmi hrm - , zaujímavé hlavolam - ,
skúp - ľudia, dátum- v kalendár - , má ideálne mier - , vzdušné v- r - ,
za ôsm- m k - lometrom, divé hus - , ovčiarske ps - , niektor - cudzinci,
slz- na tvár - , dve orchide - , študentk- na izba

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 10.máj 2010
Pokyny na opravu – forma A
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

svetoznámy herec, kvety v pohári, veľmi hrmí, zaujímavé hlavolamy, skúpi ľudia,
dátumy v kalendári, má ideálne miery, nebezpečné víry, za ôsmym kilometrom, divé
husi, ovčiarske psy, niektorí cudzinci, slzy na tvári, dve orchidey, študentkina izba
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. lyrika
2. ľudová slovesnosť
3. komunikácia
4. slimačí domček
5. a, frazeologizmus
b, aforizmus/ sentencia
6. a, matka/ rodička
b, mamička/mamina/mamka
7. a, muzikáli b, cukry c, paušále
8. V tú chvíľu zavŕzgalo dverami na pitvore.
9. kam
10. Komu niet rady, tomu niet pomoci
príslovie
11. a, metonymia b, metafora/ personifikácia c, epiteton
12. a, priraďovacie/ rovnocenné b, podraďovacie/ nerovnocenné
III. Úlohy s výberom odpovede:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 bodov

a
b
a
b
a
c
b
d
b
d

V Michalovciach 10. mája 2010

------------------------------------riaditeľ školy

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 10. mája 2010
Slovenský jazyk a literatúra – forma B
II. Úlohy s krátkou odpoveďou.

20 bodov

1. Napíš, k akému jazykovému štýlu patrí veta: „ Pekne si upratala,“ povedala
mamička. .......................
2. Objasni, aké gramatické javy nájdeme v slovách:
a, z básní .......................
b, hladký .......................
c, najprv – potom ..............
d, na Bratislavskom hrade ...................
3. Vysvetli význam slov a pomenuj útvar:
a, stratila reč .......................
b, ..........................................
4. Napíš synonymum a antonymum od prídavného mena pekný:
a, synonymum ......................
b, antonymum .......................
5. Zmeň súvetie na jednoduchú vetu:
Vincko nemyslel na domov, ktorý bol na druhom konci Slovenska. ..................
6. Napíš, ktorý slovný druh prevláda v rozprávaní: .....................................
7. Urč vetný člen podčiarknutého slova vo vete:
Obdivujú dynamický ruch rodného kraja. ................................
8. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
a, celý svet akoby sa kúpal v záplave svetla ...............................
b, zvuky sa predbiehajú, naháňajú, smejú i plačú ........................
c, do vlasov spŕchla vôňa líp ........................................................
9. Slovenskí hokejisti hrali vynikajúco so Švédmi.
Urč vetu podľa:
a, obsahu
b, členitosti
10.Vysvetli, akým slovotvorným postupom je utvorené slovo autoškola. .............
11.Vymenuj tri literárne druhy: .................................................................
12. Krátka báseň založená na satire a irónii sa volá: ...............................

obráťte
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III. Úlohy s výberom odpovede.

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku
do príslušného riadku.
13. V ktorom rade je zastúpené vonkajšie členenie divadelnej hry?
a, úvod, dejstvá, výstupy
b, úvod, jadro, záver
c, úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie
d, dejstvá, obrazy, výstupy
14. Označ správnu väzbu predložky:
a, Ak súhlasíš, zajtra prídem po teba.
b, Nechoď pre Ondreja!
c, Prišla neskoro, bolo za päť minút dvanásť.
d, Za akým účelom ste k nám prišli?
15. Vyber riadok, v ktorom sú dramatické žánrové útvary:
a, óda, balada, komédia, román
b, bájka, poviedka, rozhlasová hra, rozprávka
c, komédia, tragédia, bábková hra, muzikál
d, novela, činohra, epos, populárna pieseň
16. Cestou na hrad sa k nám pridali ďalší. Vo vete je podčiarknutý:
a, podmet
b, zhodný prívlastok
c, nezhodný prívlastok
d, predmet
17. Aký slohový postup sa používa v kompozícii úvahy?
a, výkladový b, odborný c, informačný d, rozprávací
18. Slovná zásoba jazyka a význam slov sa vysvetľuje:
a, v prekladových slovníkoch
b, vo výkladových slovníkoch
c, v synonymických slovníkoch
d, vo frazeologických slovníkoch
19. Idea diela je:
a, téma diela b, základná myšlienka c, obsah diela d, žáner diela
20. Zožať vavríny znamená:
a, byť karierista b, nájsť riešenie c, vedieť si poradiť d, zvíťaziť

obráťte
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21. Ktorá z viet je priraďovacím súvetím?
a, Z myšacej diery vykúka noštek a ligotavé očká.
b, Ani sa nepribližoval, ani sa nevzďaľoval.
c, Vyjdú na dvor, kde je hŕba klátov.
d, Keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť.
22. Pri ktorom literárnom útvare je nesprávne uvedený literárny druh?
a, novela - dráma
b, povesť - epika
c, komédia - dráma
d, elégia – lyrika

V Michalovciach 10. mája 2010

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
10. máj 2010
Odpoveďový hárok – forma B
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. ....................................................
2. a,.....................................................
b, ....................................................
c, .....................................................
d, ......................................................
3. a, ................................................................................

b, .....................................

4. a, ........................................................... b, ..............................................................
5. ........................................................................................................................................
6. ............................................................
7. ...............................................................
8. a, ............................................ b, ........................................ c, ..................................
9. a, .................................................. b, ..................................................
10. ...............................................
11. ........................................... ......................................

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

12. ....................................................
III. Úlohy s výberom odpovede:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

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

Dátum narodenia:

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

Škola, odkiaľ prichádza : .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................
___________________________________________________________________________________
číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 10. mája 2010
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku ( napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie
Doplňte do textu chýbajúce hlásky:

20 bodov

veľké sum - , strm - chodník, lakom - človek, zažmúr - oči, mladá plavk – ňa,
divadelné súbor - , letušk – na rodina, ch – b – čky krás - , otcov – príbuzn - ,
ôsm - spolužiaci, spadol do tráv - , plav – sa po mor - , dlhé tunel - , babk – n
dôchodok, začiatkom jar - , zajtra to osláv –

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 10.máj 2010
Pokyny na opravu – forma B
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

veľké sumy, strmý chodník, lakomý človek, zažmúri oči, mladá plavkyňa, divadelné súbory,
letuškina rodina, chybičky krásy, otcovi príbuzní, ôsmi spolužiaci, spadol do trávy, plaví sa
po mori, dlhé tunely, babkin dôchodok, začiatkom jari, zajtra to oslávi
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. hovorový štýl
2. a, neplatí zákon o rytmickom krátení
b, spodobovanie/ asimilácia
c, antonymá/ opozitá
d, združené pomenovanie
3. a, nevedela nájsť vhodné slová/ ostala nemá, v údive
b, frazeologizmus
4. a, krásny
b, škaredý
5. Vincko nemyslel na domov na druhom konci Slovenska.
6. slovesá
7. priamy predmet
8. a, prirovnanie b, personifikácia c, metafora
9. a, oznamovacia b, dvojčlenná úplná
10. skladaním
11. lyrika, epika, dráma
12. epigram
III. Úlohy s výberom odpovede:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 bodov

d
a
c
a
a
b
b
d
b
a

V Michalovciach 10. mája 2010

------------------------------------riaditeľ školy

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 13. mája 2010
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou.

20 bodov

1. Napíš názov literárneho smeru, ktorý je obrazom pravdivého zobrazovania a uveď
mená dvoch jeho predstaviteľov: ...........................
2. Utvor k slovu poetizmus:
a, mládenec .....................
b, kôň .............................
3. Pomenuj básnický prostriedok:
a, sviece čerešní .......................
b, čas čuší .................................
4. Napíš, akým štýlom píšeme:
a, list starým rodičom ....................
b, prejav do školského rozhlasu ......................
5. Pri zapadajúcom slnku niet v nás nijakého smútku.
Urč, akým vetným členom je podčiarknuté slovo: ........................
6. Rozvi holú vetu Žiaci vykrikujú tak, aby tam boli zastúpené všetky typy skladov: ....
7. K expresívnemu slovu utvor štylisticky neutrálne:
cvakať ...........................
8. Daj mená v zátvorke do správneho tvaru:
a, Kúpil som ( Andrea) nový kabát. .................
b, Od (Soňa) som si požičal knihu. .................
9. Nahraď dvojčlennú vetu jednočlennou:
Každý chcel pospevovať tú svoju. ....................
10. Pomenuj malé formy ľudovej slovesnosti:
a, Aký rok na včely, taký rok i na ovce. .................
b, Kto sa bojí mrazu, nech nesadí vinohrad. ....................
11. Všetok ruch okolo znemel a ustal,
iba knôt sviece svieti.
Z daného dvojveršia utvor:
a, priraďovacie súvetie: ............................
b, podraďovacie súvetie: ..........................
12. Aký je človek, o ktorom hovoríme, že má dve tváre? ...................

obráťte
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III. Úlohy s výberom odpovede.

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku
do príslušného riadku.
13. Ktoré z nasledujúcich spojení je združeným pomenovaním:
a, vykázané miesto
b, bojová technika
c, smrkajúci protivník
d, nekryté miesta
14. Urč jazykový umelecký prostriedok vo vete:
Keď pokušenie býva veľké, podliehame mocnej ruke pani módy.
a, prirovnanie
b, metonymia
c, porekadlo
d, príslovie
15. Vyber správny význam slova empatia:
a, prejav choroby duševného charakteru
b, schopnosť vcítiť sa do pocitov druhého človeka
c, podozrievanie
d, cudzie ženské meno
16. Nájdi postupne rozvíjajúci prívlastok:
a, smrekovec opadavý
b, vysokohorské rastliny
c, silné mohutné lesy
d, drsné klimatické podmienky
17. Nájdi v nasledujúcich vetách príslovie:
a, Na svätého Lukáša – hojnosť chleba, koláča.
b, Aj najmenšia kaluž odráža nebo.
c, Kto prútik neohýba, strom ťažko zotne.
d, Išiel s bubnom na zajace.
18. Označ slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu:
a, včela, však, vodca
b, zovšadiaľ, večera, vtáčí
c, všetko, všelijako, včelí
d, vinobranie, vtákopysk, vtedy

obráťte
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19. Vyber priraďovacie súvetie:
a, Kto mlčí, ten svedčí.
b, Komu sa nelení, tomu sa zelení.
c, Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
d, Najprv mysli, potom vrav.
20. Označ rad, v ktorom nie je štúrovský básnik:
a, Ivan Krasko, Ján Hollý
b, Ján Botto, Andrej Sládkovič
c, Janko Kráľ, Ľudovít Štúr
d, Samo Chalupka, Michal Miroslav Hodža
21. Ktorá opytovacia veta má stúpajúcu melódiu?
a, Kto sa pod to podpísal?
b, Mal by si odvahu?
c, Čo si sa naučil?
d, Aký je to človek?
22. Vyber slohový postup, ktorý využíva dialektizmy, familiárne a slangové slová:
a, opisný
b, rozprávací
c, výkladový
d, informačný

V Michalovciach 13. mája 2010

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
13. máj 2010
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a, ...................................... b, ......................................... c, ..........................................
2. a, ................................................ b, ..................................................
3. a,.................................................. b, ..................................................
4. a, ............................................... b, ..................................................
5. ............................................
6. ........................................................................................................................
7. .............................................
8. a, .............................................. b, .....................................................
9. ..........................................................................................................................
10. a,........................................... b,................................................ c, .....................................................
11. a, ...................................................................................................................................
b,.....................................................................................................................................
12. .......................................................
III. Úlohy s výberom odpovede:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

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

Dátum narodenia:

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

Škola, odkiaľ prichádza : .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................

číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 13. mája 2010
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku ( napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie
Doplňte do textu chýbajúce hlásky:

20 bodov

prep – chové hotel - , rôzne zmes - , odborn - lekár - , od jar – do zim - , slon – a lev - ,
s darcam – krv - , ovčiarski ps - , h – r – farbam - , sestr – ne koleg – ne, silné mraz - ,
susedk – na dcéra, tri klavír Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 13.máj 2010

Pokyny na opravu
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

prepychové hotely, rôzne zmesi, odborní lekári, od jari do zimy, slony a levy, s darcami
krvi, ovčiarski psi, hýri farbami, sestrine kolegyne, silné mrazy, susedkina dcéra, tri klavíry
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. a, realizmus, b, Kukučín/ P.O. Hviezdoslav c, Tajovský/ Timrava
2. a, šuhaj/ junák b, tátoš/ paripa
3. a, metafora b, personifikácia
4. a, hovorovým b, rečníckym
5. podmetom
6. Žiaci a žiačky nahlas/ hlasno vykrikujú.
7. platiť
8. a, Andrei b, Sone
9. Každému sa chcelo pospevovať tú svoju.
10. a, pranostika/ porekadlo b, príslovie
11. a, Všetok ruch okolo znemel a ustal, ale knôt sviece svieti.
b, Keď všetok ruch okolo znemel a ustal, knôt sviece svietil.
12. vypočítavý/ falošný
III. Úlohy s výberom odpovede:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 bodov

b
b
b
d
c
c
d
a
b
b

V Michalovciach 10. mája 2010

------------------------------------riaditeľ školy

