Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 9. mája 2011
Slovenský jazyk a literatúra – forma B
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Zdôvodni nepísanie čiarky v slovnom spojení: pevná telefónna linka .................................
2. Urč skloňovací vzor podstatných mien človek, ľudia ...........................................................
3. Utvor požadované tvary od nasledujúcich slov:
a, víchor – inštrumentál množného čísla ..........................................
b, hotel – lokál jednotného čísla .......................................................
c, droga – genitív množného čísla ..................................................
4. Priraď jazykový štýl ku skupine slov: neblbni, foťák, segra ..................................
5. Utvor od slovesa tancovať:
a, slovesné podstatné meno ........................................
b, činné príčastie prítomné ..........................................
c, prechodník ..............................................................
6. Napíš číslovky slovom:
a, Mohla by som ti to povedať i 1000 -krát, aj tak neposlúchneš. ........................
b, Pridali sa žiaci 7 tried gymnázia. .......................................................................
7. Peter Šťastný, vynikajúci slovenský hokejista, sa zúčastnil na otváracom ceremoniáli Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji v Bratislave.
V tejto vete časť medzi dvoma čiarkami nazývame: .........................................
8. Pomenuj formu ľudovej slovesnosti:
Ako ty o ľuďoch, tak ľudia o tebe. .....................................
9. Urč vetný člen podčiarknutého slova vo vete:
Tento umelý jazyk energicky odmieta väčšina slovenských vzdelancov. ................................
10. Vysvetli správny význam cudzích slov:
a, filantrop ..............................
b, maskot .................................

obráťte

2
11. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
a, smaragd trávy ...........................
b, hviezda hľadela na mňa ...................
c, idem na Lucie Bílú ..............................
d, červený ako paprika ..............................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
12. Ktorý zo spisovateľov žil v rovnakom období ako P.O. Hviezdoslav?
a, Ján Hollý
b, Andrej Sládkovič
c, Martin Kukučín
d, Ivan Krasko
13. Slová, ktoré vznikajú pre potrebu pomenovania nového pojmu alebo javu, sa volajú:
a, dialektizmy
b, neologizmy
c, internacionalizmy
d, expresíva
14. Slovo prakticky vo vete Dovolené bolo prakticky všetko je:
a, príslovkou
b, časticou
c, vymedzovacím zámenom
d, prídavným menom
15. V ktorej z možností je pravopisne správne napísané pomenovanie ulice?
a, Hviezdoslavová ulica
b, Hviezdoslavova ulica
c, ulica Hviezdoslavova
d, hviezdna ulica
16. Ktorá z viet sa odlišuje od ostatných z hľadiska členitosti?
a, Fúka silný vietor.
b, Pichlo ma v boku.
c, Pichla som sa.
d, Sfúkol si sviečku?

obráťte

3

17. V ktorom literárnom období žili Štúrovci?
a, klasicizmus
b, romantizmus
c, realizmus
d, symbolizmus
18. Vyraďte slohový útvar, ktorý nepatrí do opisného slohového postupu:
a, charakteristika
b, recept na koláč
c, výklad
d, návod na použitie ručného šľahača
19. Slovo multimédium sa skloňuje podľa vzoru:
a, chlap
b, mesto
c, vysvedčenie
d, dub
20. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo žltohnedý?
a, skladaním
b, skracovaním
c, odvodzovaním
d, spájaním
21. Pri ktorom slove nedochádza vo výslovnosti k spodobovaniu spoluhlások?
a, herectvo
b, predstava
c, detstvo
d, holandský

V Michalovciach 9. mája 2011

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
9. máj 2011
Odpoveďový hárok – forma B
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. ....................................................
2. .....................................................
3. a, ....................................... b, ...................................... c, .............................................
4. ...................................................
5.

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

6.

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

7.

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

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

III. Úlohy s výberom odpovede:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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 9. mája 2011
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

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
Natešen- sme sledovali všetk- hokejové zápas- . Aj keď sa -lovensk- hokejisti snažili
i v m- nulosti tento rok si meda- lu určite odnesú. Poma-ovan- nadšenci hokeja sa
poh- boval- v uličkách -ratislav-. Každ- z nich chcel dať najavo že je hrd- na -slovenskhokej a -lovákov vôbec.
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 9.máj 2011
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

Natešení sme sledovali všetky hokejové zápasy. Aj keď sa slovenskí hokejisti snažili i v minulosti,
tento rok si medailu určite odnesú. Pomaľovaní nadšenci hokeja sa pohybovali v uličkách Bratislavy. Každý z nich chcel dať najavo, že je hrdý na slovenský hokej a Slovákov vôbec.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. postupne rozvíjací prívlastok
2. chlap
3. a, s víchrami b, o hoteli c, od drog
4. hovorový
5. a, tancovanie b, tancujúci c, tancujúc
6. a, tisíckrát
b, siedmich
7. prívlastok
8. príslovie
9. nezhodný prívlastok
10. a, človek, ktorý má rád ľudí (ľudomil)
b, talizman, predmet pre šťastie
11. a, metafora b, personifikácia c, metonymia d, prirovnanie
III. Úlohy s výberom odpovede:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10 bodov

c
b
b
b
b
b
c
b
a
a

V Michalovciach 9. mája 2011

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

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 9. mája 2011
Slovenský jazyk a literatúra – forma A
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Vetu Americký spisovateľ Ernest Hemingway napísal na Kube novelu Starec a more preštylizuj tak,
aby nezmenila svoj význam, na jednoduchú vetu s prístavkom: .........................................................
2. Zaraď žánre k jazykovým štýlom:
a, reportáž .......................
b, žiadosť .......................
c, román .........................
d, výklad .........................
3. Napíš správne podčiarknuté slovo:
a, Na literatúre sme sa učili o nemeckom básnikovi Wolfgangovi Goethe.
b, Bola zbierka historických fajka.
..........................................

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

4. Preštylizuj vetu Víri snežné chumáče tak, aby si nezmenil jej význam, a zároveň sa táto dvojčlenná
veta zmenila na jednočlennú slovesnú. .................................................................................................
5. Akým vetným členom je zvýraznené slovo vo vete:
Udrží nás spolu dieťa? .........................................
6. Vo vete Časom sa z nich stanú príslušníci domorodého kmeňa zmeň nezhodný prívlastok na
zhodný. ......................................................................................................................
7. Čo sa považuje za základný národný znak? ............................................
8. Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje slovné spojenie: búrka ako divé zviera vyje
........................................
9. Utvor vlastné podstatné meno ženského rodu od slova Grék a napíš ho pravopisne správne:
....................................................
10.Pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a, kulisy, herci, dej ...................................
b, pocity, nálady, myšlienky
11.Urč druhy frazeologizmov:
a, Dva razy meraj a raz strihaj ..............................................................
b, Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra ....................................
c, Trafená hus zagága ..........................................................................
d, Medardova kvapka štyridsať dní kvapká .......................................

obráťte

2

12. Do akého slovného druhu patrí slovo donekonečna? ..................................................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
13. V ktorej možnosti je správne uvedený druh zámena v slovnom spojení nijaká chyba?
a, vymedzovacie
b, osobné
c, ukazovacie
d, vzťažné
14. Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo žltohnedý?
a, skladaním
b, skracovaním
c, odvodzovaním
d, kombináciou skladania a odvodzovania
15. V ktorej z možností sa nachádza združené pomenovanie?
a, konečný cieľ
b, umŕtvená myseľ
c, starostlivá sestra
d, triedna schôdza
16. V ktorej z možností je správne určený druh podmetu v nasledujúcej vete:
Ruka i nos sa stiahli.
a, zhodný
b, rozvitý
c, viacnásobný
d, postupne rozvíjací
17. Slovné spojenie báť sa ako čert svätenej vody je:
a, združeným pomenovaním b, ustáleným slovným spojením
c, porekadlom d, príslovím
18. V ktorej z nasledujúcich možností sa nachádza činné príčastie prítomné?
a, uniká b, uniknúc c, unikajúci d, uniknutie

obráťte

3
19. Ktorá z nasledujúcich možností obsahuje trojicu autorov, patriacich do rovnakého
literárneho obdobia?
a, Ján Chalupka, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak
b, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Samo Chalupka
c, Pavol Orságh Hviezdoslav, Janko Kráľ, Ján Botto
d, Ivan Krasko, Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak
20. Aký slohový postup sa používa v kompozícii úvahy?
a, výkladový b, odborný c, informačný d, rozprávací
21. V ktorom žánri sa využívajú výrazové prostriedky ľudovej slovesnosti?
a, óda
b, balada
c, novela
d, román
22. V ktorej z možností sú uvedené synonymá k slovu skvost?
a, sídlo, drahokam
b, pamiatka, vzácnosť
c, šperk, hrad
d, klenot, poklad

V Michalovciach 9. mája 2011

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
9. máj 2011
Odpoveďový hárok – forma A
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. .....................................................................................................................................................
2. a,.....................................................
b, ....................................................
c, .....................................................
d, ......................................................
3. a, .....................................................

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

4. ..................................................................................
5. .................................................................................
6. ..........................................................................................................................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
9. ...............................................................
10. a, ......................................................... b,..................................................................
11. a,.............................................. b,...............................................
c, ............................................. d, ...............................................
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 9. mája 2011
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

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
Významnou športovou udalosťou sveta ktorá sa v tomto roku koná v Bratislave a Košiciach
sú -ajstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pln- očakávania sledujeme zápas- -lovenských hokejistov. Bratislava sa h-be. Od vlakovej stanice sa hrnú tisícky turistov ktor- s nadšen- m
sledujú svoje t- m- . Ťažké chvíle čakajú naš- ch chlapcov v stretnutiach s hokejistam-pojených -tátov -merických Kanady a Ruska. Všetci dúfame, že zlatá meda- la zostane
na -lovensku.
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 9.máj 2011
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

Významnou športovou udalosťou sveta, ktorá sa v tomto roku koná v Bratislave a Košiciach,
sú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Plní očakávania sledujeme zápasy slovenských hokejistov.
Bratislava sa hýbe. Od vlakovej stanice sa hrnú tisícky turistov, ktorí s nadšením sledujú svoje
tímy. Ťažké chvíle čakajú našich chlapcov v stretnutiach s hokejistami Spojených štátov amerických,
Kanady a Ruska. Všetci dúfame, že zlatá medaila zostane na Slovensku.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. Ernest Hemingway, americký spisovateľ, napísal na Kube novelu Starec a more
2. a, publicistický
b, administratívny
c, umelecký
d, odborný
3. a, Goethem
b, fajok
4. Sneží.
5. podmet
6. Časom sa z nich stanú kmeňoví domorodí príslušníci.
7. jazyk
8. prirovnanie
9. Grékyňa
10. a, dráma b, lyrika
11. a, príslovie b, príslovie c, porekadlo d, pranostika
12. príslovka (času)
III. Úlohy s výberom odpovede:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10 bodov

a
a
d
c
b
c
b
a
b
d

V Michalovciach 9. mája 2011

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

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 12. mája 2011
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou.

20 bodov

1. Napíš, k akému jazykovému štýlu patrí veta: Zmluvné strany sú plne spôsobilé k právnym
úkonom.
................................................
2. Podľa významu doplňte chýbajúce cudzie slová:
a, Nepodpísaný list je a .....................
b, Verše vytesané na náhrobnom kameni sa nazývajú e.............................
c, Mal priam p.............. strach z pavúkov.
d, Paganini bol v............... v hre na husliach.
3. K slovu práca napíš:
a, synonymum .......................
b, združené pomenovanie .................................
c, frazeologizmus ....................................
4. Napíš, ktorý slovný druh prevláda v:
a, rozprávaní ....................
b, opise ......................
5. Vysvetli, akým slovotvorným postupom je utvorené slovo zootechnik: ........................
6. Urč vetný člen podčiarknutého slova vo vete:
Dolial si do pohára vody. ...................................
7. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
a, more výhovoriek ...........................
b, červený ako paprika .........................
c, mesiac sadá za hory ...........................
d, idem na Lucie Bílú ..............................
8. Utvor vlastné podstatné meno ženského rodu od slova Turek a napíš ho pravopisne správne:
.........................................
9. Nahraď nezhodný prívlastok zhodným prívlastkom vo vete:
Domček slimáka som našiel v mokrej tráve. ...........................................................................

obráťte

2
10. Pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a, veľa postáv, veľký rozsah, rozprávač .................................................
b, pocity, nálady, myšlienky ...................................................................
III. Úlohy s výberom odpovede.

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Ľudovít Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe:
a, východoslovenských nárečí
b, stredoslovenských nárečí
c, západoslovenských nárečí
d, jazyka trnavských vzdelancov
12. Propagácia poskytnutá masmédiami je:
a, oznámenie
b, správa
c, reklama
d, reklamácia
13. Slovná zásoba jazyka a význam slov sa vysvetľuje:
a, v prekladových slovníkoch
b, v synonymických slovníkoch
c, vo výkladových slovníkoch
d, v frazeologických slovníkoch
14. Označ slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu:
a, včela, však, vodca
b, zovšadiaľ, večera, vtáčí
c, všetko, všelijako, včelí
d, vinobranie, vtákopysk, vtedy
15. Vyber slovný postup, ktorý využíva dialektizmy, familiárne a slangové slová:
a, opisný
b, rozprávací
c, výkladový
d, informačný

obráťte

3
16. 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?
17. Vyber priraďovacie súvetie:
a, Kto mlčí, ten svedčí.
b, Komu sa nelení, tomu sa zelení.
c, Najprv myslí, potom vrav.
d, Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
18. Ktorý zo spisovateľov žil v rovnakom období ako Martin Kukučín?
a, Ján Hollý
b, Andrej Sládkovič
c, P. O. Hviezdoslav
d, Ivan Krasko
19. V ktorom žánri sa využívajú výrazové prostriedky ľudovej slovesnosti?
a, óda
b, balada
c, novela
d, román
20. Idea diela je:
a, téma diela
b, základná myšlienka
c, obsah diela
d, žáner diela

V Michalovciach 12. mája 2011

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
12. máj 2011
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1.

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

2. a, ............................................. b, ..................................................
c, ............................................. d, .................................................
3. a,............................................................................................
b, ...........................................................................................
c, ............................................................................................
4. a, ............................................... b, ..................................................
5. ............................................
6. ..........................................
7. a, ............................................. b, ..........................................................
c, ............................................. d,.........................................................
8. ...................................................................................
9. ...................................................................................................................
10. a,........................................... b,................................................
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

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 12. mája 2011
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

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
Na jar v povetr- či na zemi cítiť a v- dieť všeličo. Najprv sa na lúke zjavia drobné sir- tky.
Okolo nich badať riedke trs- tráv- . Kdeže sa doteraz skr- vali? Azda v zem- pod such- m l-st-m
ale sotva sa ich dotklo slnko prv- m hrejiv- m lúčom vystúpil- zo svojej skr- še a zvestovali svetu
pr- chod jar- . On- sam- nič nezradia.

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 12.máj 2011

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

Na jar v povetrí či na zemi cítiť a vidieť všeličo. Najprv sa na lúke zjavia drobné sirôtky.
Okolo nich badať riedke trsy trávy. Kdeže sa doteraz skrývali? Azda v zemi pod suchým lístím,
ale sotva sa ich dotklo slnko prvým hrejivým lúčom, vystúpili zo svojej skrýše a zvestovali svetu
príchod jari. Ony samy nič nezradia.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. administratívny štýl
2. a, anonym b, epitaf c, panický d, virtuóz
3. a, robota, činnosť, námaha b, ručná práca, školská práca
c, Aká práca, taká pláca. Bez práce nie sú koláče.
4. a, sloveso b, podstatné a prídavné meno
5. skladaním
6. nepriamy predmet
7. a, metafora b, prirovnanie c, personifikácia d metonymia
8. Turkyňa
9. Slimačí domček som našiel v mokrej tráve
10. a, epika b, lyrika
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov
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V Michalovciach 12. mája 2011

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

