Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 9. mája 2016
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, aký slohový postup použijete pri písaní:
a) charakteristiky ...............................
b) žiadosti
...............................
c) úvahy
...............................
2. Určte slovný druh podčiarknutých slov:
a) Skoro som spadol zo stoličky. ...............................
b) Uprostred kuchyne stojí stôl. ...............................
c) Už som úplne blízko.
...............................

3. Vyberte z radu slovo, ktoré podľa výslovnosti nepatrí do skupiny slov:
pravda, krv, polievka, div, klávesnica, slivka ....................................
4. Nahraďte ustálené slovné spojenia synonymným slovesom:
a) vyčistiť niekomu žalúdok ........................................
b) držať jazyk za zubami .......................................
5. Určte, akým vetným členom sú číslovky:
a) Dnes chýbali piati na vyučovaní. ...............................
b) Piateho diskvalifikovali. ...............................
c) Päťnásobná prehra ich mrzela. ...............................
6. Utvorte prídavné meno od slova arogancia: .............................
7. Slová v zátvorke dajte do správneho tvaru:
a) Na hodine fyziky sme sa učili o (Archimedes) ...............................
b) V našom meste je otvorených viacero (solárium) ...............................
8. Pre ktoré literárne druhy sú typické pojmy:
a) monológ, dialóg, výstup

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

b) verš, rytmus, rým ...................................

obráťte

2
9. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky:
a) slnko mi sadlo na čelo ............................
b) som ako rytier v pancieri ..........................

10. Zmeňte pád podčiarknutého slova tak, aby sa dala vynechať predložka:
Nech sa zožiera od zlosti. ...........................................................................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Dobrý deň, stará mama! Táto veta je:
a) oznamovacia
b) rozkazovacia
c) želacia
d) zvolacia
12. Vyberte možnosť so správne uvedenou melódiou viet:
Budeš zajtra v škole? Obleč si nohavice!
a)
b)
c)
d)

stúpavá, stúpavá
klesavá, stúpavá
stúpavá, klesavá
klesavá, klesavá

13. Hlavná myšlienka a téma tvoria:
a) dej literárneho diela
b) obsah literárneho diela
c) osnovu literárneho diela
d) zmysel literárneho diela
14. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná?
a) Pani učiteľka.
b) Asi prídem.
c) Už niekoľko dní mrzne.
d) Fúka silný vietor.
obráťte

3

15. V ktorej z možností sa nachádza určovací sklad?
a) bolo chladno a sychravo
b) hlásila sa na svet
c) zlodeji striehli
d) deň a noc
16. Ako voláme slová, ktoré sú rovnozvučné, ale majú iný význam?
a) synonymá
b) homonymá
c) antonymá
d) opozitá
17. Opakovanie toho istého slova za sebou je:
a) anafora
b) aliterácia
c) epizeuxa
d) metafora
18. Ktorým slovotvorným postupom je utvorené slovo krupobitie?
a) odvodzovaním
b) skracovaním
c) preberaním
d) skladaním
19. Vo vete Míňať peniaze dokáže každý, sú podčiarknuté slová:
a) prísudok a podmet
b) predmet a podmet
c) prísudok a prívlastok
d) podmet a prívlastok
20. Ktorý z nasledujúcich žánrov je postavený na alegórii?
a) óda
b) poviedka
c) bájka
d) román

Michalovce 9. mája 2016

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
9. máj 2016
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ....................................................

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

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

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

3.

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

4.

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

5. a)........................................ b)......................................... c) ..........................................
6.

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

7. a) ..........................................

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

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

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

9. a) ...........................................
b) ............................................
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 9. mája 2016
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:
V zákulis- divadla vládol ruch a zhon. Naši –lovensk- filmár- natočili v minulom roku
dva nové film-. V-chrica nám porozb-jala okná. Povetr-m sa m-hol statn- jastrab. Čas na
dovolenke pl-nie veľmi r-chlo. Mraziv- vzduch nás p-chal do tvár-. Vo –ysokých -atrách
sme b-vali v hotel- Morava. Na počesť víťazov zazneli fanfár-.
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 9. máj 2016
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
V zákulisí divadla vládol ruch a zhon. Naši slovenskí filmári natočili v minulom roku dva nové
filmy. Víchrica nám porozbíjala okná. Povetrím sa mihol statný jastrab. Čas na dovolenke plynie veľmi
rýchlo. Mrazivý vzduch nás pichal do tvárí. Vo Vysokých Tatrách sme bývali v hoteli Morava. Na
počesť víťazov zazneli fanfáry.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. a) opisný b) informačný c) výkladový
2. a) častica b) predložka c) príslovka
3. klávesnica
4. a) vynadať mu, pokarhať ho b) mlčať, neprezradiť
5. a) podmet b) predmet
c) prívlastok
6. arogantný
7. a) Archimedovi b) solárií
8. a) dráma b) lyrika
9. a) personifikácia b) prirovnanie
10. Nech sa zožiera zlosťou.

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

10 bodov

c
c
b
c
b
b
c
d
b
c

Michalovce 9. mája 2016

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

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 12. mája 2016
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Pomenujte vetný člen podčiarknutého slova:
a) Túžba pomáhať mu zmenila život. ..............................
b) S Francúzmi som sa rozprávala po francúzsky. .............................
2. Napíšte pravopisne správne celý názov iniciálnej značky:
a) USA ..............................................................................
b) EÚ ..............................................................................
3. Číslovky napíšte slovom:
a) Hotel bol postavený v 80. rokoch minulého storočia. .....................
b) Od 8 rokov sa učil hrať na klavíri. .....................
4. Doplňte správne vtom/ v tom:
a) ........... kraji sa dobre cítim. .....................
b) ........... som začul vysloviť svoje meno. .....................
5. Zaraďte slová k jazykovým štýlom:
a) tkvieť, paripa, amor .............................
b) syntax, morfológia, lexikológia ..............................
c) písomka, slovina, oháknutý .........................
6. Pomenujte frazeologické jednotky.
a) Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. .............................
b) Kto mlčí, ten svedčí. ........................
c) Studený máj, v stodole raj. .........................
7. Od podstatných mien utvorte privlastňovacie prídavné mená v správnom tvare:
a) Vierka súrodenci ..................
b) Filip spolužiaci ..................
8. Pomenujte básnické prostriedky:
a) preberali Hviezdoslava ..................
b) čas čuší ..................

obráťte

2

9. Po akom slovníku siahneme, ak nám nie je jasný význam slova? ............................................
10. Podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo syntax? ...............................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Ako sa nazýva jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá zvukovou stránkou jazyka?
a) syntax
b) lexikológia
c) morfológia
d) fonológia
12. V ktorej z možností sa nachádza prirovnanie?
a) s chumáčom mokrých vlasov
b) na úpätí bujná mäkká pažiť
c) mesiac svieti ako hviezdy
d) s riečnym pieskom na brehu
13. Nájdite združené pomenovania:
a) Achillova päta, krátke nohavice, triedny výkaz
b) benzínová pumpa, dostať košom, panelový dom
c) prvosienka jarná, zlatá medaila, záručná lehota
d) nízky tlak, medveď hnedý, zlaté vlasy
14. Označte, v ktorej z možností je pravopisná chyba:
a) sokoly, šimpanzy, husi
b) pyšní kohúti, smelí orli, falošní hadi
c) hladné vlky, draví vtáci, poľovnícki psy
d) pyšné ako pávy, ťarbaví ako medvede, pomalý ako slimák

obráťte

3
15. Ktorá predložková väzba nie je správna?
a) hrať na klavíri
b) ísť po chlieb
c) písať s perom
d) byť v internáte
16. V ktorom jazykovom štýle sa používajú slangové výrazy?
a) odbornom
b) administratívnom
c) hovorovom
d) rečníckom
17.Vyberte 1. stupeň prídavného mena najväčší:
a) veľa
b) veľký
c) väčší
d) vysoký
18. Ktorá inštitúcia má ako jediná v súčasnosti právo kodifikovať, upravovať či meniť pravidlá
používania spisovného jazyka?
a) Matica slovenská
b) Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
c) Úrad vlády Slovenskej republiky
d) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19. Vyberte literárny žáner, ktorý sa končí nečakanou pointou:
a) óda
b) balada
c) novela
d) poviedka
20. Aký slohový postup sa používa v kompozícii úvahy?
a) rozprávací
b) informačný
c) výkladový
d) opisný

Michalovce 12. mája 2016

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

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
12. máj 2016
Odpoveďový hárok

II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ...................................................

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

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

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

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

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

4.

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

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

5. a) ........................................ b) ......................................... c) ...............................................
6. a) ........................................ b) ......................................... c) ...............................................
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 12. mája 2016
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 písmená:
Orol p-šne v-sel v povetr-. Na susedk-nom dvore sa mrv-li hus-, kačk-, ba i dvaja hravps-. Kukučínov- R-savá jalovica bola sfilmovaná. Postupili s tridsiat-mi št-rm- bodmi.
V –lovenskom –árodnom –úzeu sa to hm-rilo návštevníkmi. Sestr- sa majú veľmi rad-.

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 12.máj 2016
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

Orol pyšne visel v povetrí. Na susedkinom dvore sa mrvili husi, kačky, ba i dvaja hraví psi.
Kukučínova Rysavá jalovica bola sfilmovaná. Postúpili s tridsiatimi štyrmi bodmi. V Slovenskom
národnom múzeu sa to hmýrilo návštevníkmi. Sestry sa majú veľmi rady.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:

20 bodov

1. a) nezhodný prívlastok
b) príslovkové určenie spôsobu
2. a) Spojené štáty americké b) Európska únia
3. a) osemdesiatych
b) ôsmich
4. a) V tom
b) Vtom
5. a) umelecký
b) odborný
c) hovorový
6. a) príslovie
b) porekadlo c) pranostika
7. a) Vierkini
b) Filipovi
8. a) metonymia
b) personifikácia
9. Krátky slovník slovenského jazyka
10. dlaň

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

10 bodov

d
c
c
c
c
c
b
b
c
c

Michalovce 12. mája 2016

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

