Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 12. mája 2014
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, k akým jazykovým štýlom patria žánre:
a) prednáška ................................
b) správa ......................................
c) poštová poukážka .......................................
2. Vypíšte z nasledujúcej vety nezhodný prívlastok:
Pod hradbami mesta sa usadilo nepriateľské vojsko.
3. Napíšte správny tvar podstatných mien v zátvorke:
a) V (Odysea) je ukrytých veľa krásnych mýtov.
b) Športovci sa vrátili do vlasti so zbierkou ( medaila).
4. Napíšte synonymá k slovám:
a) reálny ........................................
b) produkcia .......................................
c) zdevastovať .........................................
5. Napíšte slovo prevádzka tak, ako sa správne vyslovuje a pomenujte gramatický jav, ku ktorému tu
dochádza: .................................................
6. Z vety Ministerstvo vyhlásilo mimoriadne prázdniny utvorte súvetie tak , aby nestratilo
pôvodný význam.
7. Vyberte z radu slovných spojení také, v ktorom je epiteton: známy lekár, drevená stolička, desivý
zvuk, odlišné črty
8. Určte, akými slovotvornými postupmi boli vytvorené slová:
a) druhotriedny .......................................
b) medzitým ...................................
c) triedna kniha ..................................

obráťte

2
9. Doplňte do viet správnu predložkovú väzbu:
a) Cesta ........ nákladom ubiehala pomaly.
b) ........ skalných puklín vykukali horské rastliny

10. Uveďte, pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a) veľa postáv, veľký rozsah, rozprávač .....................................................
b) dialógy, dejstvá, obrazy, monológ .........................................................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Krátky slovník slovenského jazyka je slovníkom:
a) výkladovým
b) prekladovým
c) terminologickým
d) nárečovým
12. Osoba, ktorá je poverená zastupovať štát v medzinárodných stykoch je:
a)
b)
c)
d)

diplomovka
diplomovaná
diplomatka
diplomka

13. Ktorá z uvedených výrokov je pranostika?
a) Studený máj – v stodole raj.
b) Keď neprší, aspoň kvapká.
c) Dostal sa z dažďa pod odkvap.
d) Babka k babce, budú kapce.
14. Pre ktorý slohový postup sú typické slovesá ako nositelia deja a napätia:
a) výkladový
b) rozprávací
c) opisový
d) informačný
obráťte

3

15. Umelecké prostriedky hora plakala, more ľudí, matnostrieborný mesiac, dievčatko sú v poradí:
a) metafora, metonymia, personifikácia, zdrobnenina
b) metafora, personifikácia, epiteton, zdrobnenina
c) personifikácia, metafora, epiteton, zdrobnenina
d) personifikácia, metonymia, epiteton, zdrobnenina
16. Učiť sa je prospešné. Podčiarknuté slovo vo vete je:
a) predmetom
b) podmetom
c) prísudkom
d) prívlastkom
17. Vyberte jedného spisovateľa, ktorý nepatrí k štúrovcom:
a) Janko Kráľ
b) Ján Botto
c) Pavol Országh Hviezdoslav
d) Samo Chalupka
18. Ako sa nazýva dielo, v ktorom autor opisuje svoj vlastný život?
a) bibliografia
b) autobiografia
c) autografia
d) biografia
19. Ktorá z uvedených frazeologických jednotiek charakterizuje úprimného človeka?
a) maľuje svet ružovými farbami
b) vodu káže, víno pije
c) stavia vzdušné zámky
d) hrá s otvorenými kartami
20. Komunikáciou nazývame:
a) vymenovanie vlastností
b) výmenu informácií
c) porovnávanie na základe odlišností
d) spôsob interpretácie

Michalovce 12. mája 2014

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
12. máj 2014
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ....................................................

b) ...................................................

c) ...................................................
2.

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

3.

a) .......................................

4.

a) ...................................... b) ...................................... c) ..............................................

5.

a) ............................................. b) ..................................................

6.

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

7.

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

b) ......................................

8. a) ....................................................

b) ....................................................

c) ...................................................
9. a) .............................
b) .............................
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 2014
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:
hodiny b- jú, sklo zar- nčalo, br- ndzové halušky, s- vý oblek, v- tame hostí, veľká p- cha,
p- skľavý hlas, rozv- ril hladinu, hrubá m- lka, znudene z- vať, chutné r- zoto, vyplniť t- ket,
šikovný f- lozof, p- kantný príbeh, staroveký m- tus, zemiakové p- ré, rozhlasov- redaktor- , predajňa
obuv- , úspešn- futbalisti
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 12. máj 2014
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

hodiny bijú, sklo zarinčalo, bryndzové halušky, sivý oblek, vítame hostí, veľká pýcha,
piskľavý hlas, rozvíril hladinu, hrubá mýlka, znudene zívať, chutné rizoto, vyplniť tiket,
šikovný filozof, pikantný príbeh, staroveký mýtus, zemiakové pyré, rozhlasoví redaktori,
predajňa obuvi, úspešní futbalisti
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. a) odborný
b) publicistický c) administratívny
2. mesta
3. a) Odysei b) medailí
4. a) skutočný/ existujúci b) výroba c) zničiť
5. a) prevácka b) spodobovanie/ asimilácia
6. Ministerstvo vyhlásilo, že budú mimoriadne prázdniny/ Ministerstvo vyhlásilo prázdniny, ktoré
budú mimoriadne.
7. desivý zvuk
8. a) skladaním b) odvodzovaním c) spájaním
9. a) s
b) Zo
10. a) epika b) dráma

III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov

a
c
a
b
c
b
c
b
d
b

Michalovce 12. mája 2014

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

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 15. mája 2014
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Uveďte, aký slohový postup použijete pri písaní:
a) románu ....................
b) objednávky ..............
2. Pomenujte spôsoby tvorenia slov:
a) SR, atď. .......................
b) nástup, písanie .......................
c) melodráma ...............................
3. Utvorte názvy osôb ženského rodu od podstatných mien:
a) sociológ .......................
b) fotograf .......................
c) Ukrajinec .....................
4. Nahraďte slová odbornými termínmi:
a) rovnozvučné slová .....................
b) rovnoznačné slová .....................
5. Určte slovný druh podčiarknutých slov:
a) A videl si ho? .............................
b) Prišiel, hoci sa mu nechcelo ..............................
6. Utvorte z podstatných mien neurčitok slovies:
a) západ .............................
b) prieskum ........................
7. Určte vety podľa členitosti:
a) Je mi zle. ............................
b) Už doskákal. ..............................
8. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky:
a) Vôňa leta útočí na tvoje zmysly. ..................
b) Život letí jak záprah splašený. ..................

obráťte

2
9. Vyberte pojem, ktorý nepatrí do daného radu:
rým, rytmus, epika, verš, strofa
10. Má brata, ktorý má štyri roky.
Nahraďte podčiarknuté spojenie jedným slovom: ...............................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Určte, v ktorej z možností treba doplniť čiarky:
a) nové náramkové hodinky
b) hustá novembrová hmla
c) teplá vlažná studená sprcha
d) dlhá kvetovaná sukňa
12. Jednoznačné, presné pomenovania vecí, vlastností a dejov v odbornom texte nazývame:
a) termíny
b) odvodené slová
c) špeciálne slová
d) vybrané slová
13. Mladí ľudia zo Slovenska dnes cestujú po celom svete. Podčiarknuté slovné spojenie je:
a) príslovkové určenie
b) predmet
c) prívlastok
d) prísudok
14. Vŕby, zahalené do čierneho plášťa, sa krčili pri rieke ako príšery.
Veta je napísaná v jazykovom štýle:
a) hovorovom
b) umeleckom
c) odbornom
d) administratívnom
15. Sonet je básnická forma, ktorá má:
a) 12 veršov,

b) 13 veršov, c) 14 veršov,

d) 15 veršov

obráťte

3
16. Ako sa nazýva rozhovor reportéra s občanom na ulici alebo hosťom v štúdiu?
a) dialóg
b) interview
c) reportáž
d) anketa
17. V ktorej z možností sa nachádza predmet?
a) emigroval do USA
b) študoval na gymnáziu
c) záujem o elektrotechniku
d) študoval maliarstvo
18. Ktorý z rýmov má schému abba?
a) striedavý
b) postupný
c) obkročný
d) prerývaný
19. Vyberte autora, ktorý žil v rovnakom období ako Samo Chalupka:
a) Ivan Krasko
b) P.O. Hviezdoslav
c) Andrej Sládkovič
d) Martin Kukučín
20. Ak sa o niekom povie, že roní krokodílie slzy, znamená to, že:
a) usedavo plače
b) zalieča sa
c) pretvaruje sa
d) smúti

Michalovce 15. mája 2014

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
15. máj 2014
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ...................................................

b) ..................................................

2. a) ......................................

b) ........................................

c) ..............................................

3. a).........................................

b) .........................................

c)...............................................

4.

a)..................................................

b) .....................................................

5. a) .................................................... b) ....................................................
6. a) .................................................... b) ......................................................
7. a) ....................................................
b) .....................................................
8. a) ......................................................
b) ......................................................
9.

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

10.

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

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 15. mája 2014
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:
starožitný náb- tok, biel- autobus, príkr- zráz, recitátork- n výkon, slávič- spev, ochrank- ňa
prírody, prijm- môj pozdrav, matki- n- bratia, od jar- do zim- , pes na reťaz- , dve orchide- ,
drahé hotel- , v mojom kufr- , neskutočná p- cha, bl- ska sa a hrm- , so svoj- m priateľom,
zdravé v- tamíny
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 15.máj 2014
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

starožitný nábytok, biely autobus, príkry zraz, recitátorkin výkon, slávičí spev, ochrankyňa
prírody, prijmi môj pozdrav, matkini bratia, od jari do zimy, pes na reťazi, dve orchidey,
drahé hotely, v mojom kufri, neskutočná pýcha, blýska sa a hrmí, so svojím priateľom,
zdravé vitamíny
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) rozprávací
b) informačný
2. a) skracovaním b) odvodzovaním
3. a) sociologička b) fotografka
4. a) homonymá b) synonymá
5. a) častica
b) spojka
6. a) zapadať
b) preskúmať
7. a) jednočlenná, slovesná
b) dvojčlenná, neúplná
8. a) personifikácia
b) prirovnanie
9. epika
10. štvorročného
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

20 bodov

c) skladaním
c) Ukrajinka

10 bodov

c
a
c
b
c
b
d
c
c
d

Michalovce 15. mája 2014

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

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 23. mája 2014
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, k akému jazykovému štýlu patrí veta: Žiadam o vydanie duplikátu vysvedčenia.
................................................
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 napíšte:
a) synonymum .......................
b) združené pomenovanie .................................
c) frazeologizmus ....................................
4. Napíšte, ktorý slovný druh prevláda v:
a) rozprávaní ....................
b) opise ......................
5. Vysvetlite, akým slovotvorným postupom je utvorené slovo moreplavec: ........................
6. Určte vetný člen podčiarknutého slova vo vete:
V prírode môže fotoaparát zachytiť prebúdzanie jari. ...................................
7. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky:
a) more vlasov ...........................
b) obloha smutná sťa biedna mať .........................
c) zem stonala ...........................
d) čítam Kukučína ..............................
8. Utvorte vlastné podstatné meno ženského rodu od slova Slovák a napíšte ho pravopisne správne:
.........................................
9. Nahraďte nezhodný prívlastok zhodným prívlastkom vo vete:
Váza kvetov svietila na stole. ...........................................................................

obráťte

2
10. Pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a) dejstvá, obrazy, výstupy .................................................
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. Anton Bernolák kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe:
a) východoslovenských nárečí
b) stredoslovenských nárečí
c) západoslovenských nárečí
d) jazyka trnavských vzdelancov
12. Slovo destinácia znamená:
a) cieľ cesty
b) pláž
c) ochutnávka jedál
d) ubytovanie
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. Označte slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu:
a) včela, však, vodca
b) zovšadiaľ, večera, vtáčí
c) všetko, všelijako, včelí
d) vinobranie, vtákopysk, vtedy
15. Vyberte slohový 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. 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 som sviečku?
18. V ktorom literárnom období pôsobili štúrovci?
a, klasicizmus
b, romantizmus
c, realizmus
d, symbolizmus
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

Michalovce 23. mája 2014

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
23. máj 2014
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 23. mája 2014
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 – 23.máj 2014

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. Slovenka
9. Kvetovaná váza svietila na stole.
10. a) dráma b) lyrika
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov

c
a
c
c
b
b
b
b
b
b
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