Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 17. mája 2018
Slovenský jazyk a literatúra

I. Pravopisné cvičenie

20 bodov

Doplňte do textu i (í) alebo y (ý).
O chvíľu sa zvečer_. T_to ľudia sa večne pchajú dopredu. Páv_ chvost h_ril farbam_. Z matk_n_ch
slov som všetko pochopila. So slzam_ v očiach sa rozlúčil so svoj_m príbuzným. Po večer_ sme ešte
sedeli okolo vatr_. Zápas_ budú hrať v areál_. Záhradkár_ majú najviac práce začiatkom jar_. Má
vážne problém_ so zdrav_m. V údol_ nebol sneh ešte v január_. Na púšti sú veľké horúčav_.

II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, akým vetným členom je podčiarknuté slovo vo vete:
a) Nech sa zje navarené.
..........................................................
b) Webová stránka školy poskytuje informácie.
..........................................................
2. Pomenujte útvary ľudovej slovesnosti:
a) Chudobnému aj z hrnca vykypí.
b) Studený máj stodoly raj.
c) Bez práce nie sú koláče.

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

3. Podčiarknuté slová nahraďte synonymami so samohláskou ä:
a) Znova a znova opakujem.
.............................................................
b) Maj na mysli.
.............................................................
4. Podľa významu doplňte chýbajúce cudzie slová. Pomôžu vám začiatočné písmená:
a) Na jar potrebujeme väčší prísun v ............................................... .
b) Mal priam p ............................. strach z pavúkov.
5. Opravte nespisovné/nevhodné výrazy:
a) Sadli si do poslednej rady.
b) Za desať minút sa vrátim.
c) Poradu zahájila riaditeľka.

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

6. Číslovky napíšte slovom:
a) K Tvojim 20. narodeninám ...
b) V 20 rokoch už máš ...
c) Zomrel vo veku nedožitých 59 rokov ...

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

7. Uveďte, pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a) rým, verš, strofa
..............................................................
b) postavy, konflikty, dej
..............................................................
obráťte
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8. K akému jazykovému štýlu patria útvary:
a) žiadosť, objednávka, potvrdenie

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

9. Pomenujte umelecký prostriedok vo vete:
a) Nad oblaky vyletela holubica biela ani sneh.

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

10. Určte vetu podľa členitosti:
a) Kúpili päť pecňov chleba.

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

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárka, do príslušného riadku.
11. V ktorej možnosti je správne napísaná číslovka v slovnom spojení 50. roky?
a) päťdesiaté roky
b) pädesiate roky
c) pädesiaté roky
d) päťdesiate roky
12. Ktorý frazeologický výraz predstavuje veta: Napokon povedal, čo si myslel.
a) Vyšiel na psí tridsiatok.
b) Vyšiel s farbou von.
c) Vykľulo sa šidlo z vreca.
d) Vypil kalich horkosti až do dna.
13. Ako sa volá jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou?
a) syntax
b) morfológia
c) lexikológia
d) fonológia
14. V ktorej možnosti nie je združené pomenovanie?
a) ročné obdobie
b) zemepisná šírka
c) naša Zem
d) životný cyklus
15. Ako sa volá znamienko, označujúce vypustenie hlásky? Napríklad čosʼ, kdesʼ:
a) pomlčka
b) apostrof
c) spojovník
d) úvodzovky
16. Určte jazykový umelecký prostriedok : Hmla sa stratí.
a) epiteton
b) metonymia
c) prirovnanie
d) personifikácia
17.Vyberte autora, ktorý žil v rovnakom období ako Martin Kukučín:
a) Andrej Sládkovič
b) Ivan Krasko
c) Pavol Országh - Hviezdoslav
d) Samo Chalupka

18. V ktorej možnosti nastáva vo výslovnosti spodobovanie (asimilácia)?
a) v kňazskom seminári
b) v Spojených štátoch amerických
c) v detstve
d) v Banskej Bystrici
19. Vyberte možnosť, v ktorej sa nachádza zhodný a nezhodný prívlastok:
a) video s animáciou
b) ukrajinskej verzie súťaže
c) víťazka súťaže
d) s pieskovou animáciou
20. Aký slohový postup sa uplatňuje pri písaní návodov na prípravu jedál?
a) rozprávací
b) opisný
c) informačný
d) výkladový
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Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
17. máj 2018
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ............................................................ b) ................................................................
2. a) ............................................................ b) ...................................................................
c) ............................................................
3. a) ............................................................ b) ...................................................................
4. a) ............................................................ b)....................................................................
5. a) ............................................................ b) ....................................................................
c) ............................................................
6. a) ............................................................ b) ....................................................................
c) ............................................................
7. a) ............................................................. b) ....................................................................
8. a) .......................................................................................................................................
9. a) ......................................................................................................................................
10. a) ....................................................................................................................................
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 17. mája 2018
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 hárka.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno – napr. d) – do odpoveďového
hárka, do príslušného riadku. Dávajte pritom pozor, aby ste si nepomýlili riadky.
I. Pravopisné cvičenie

20 bodov

Doplňte do textu i (í) alebo y (ý).
O chvíľu sa zvečer_. T_to ľudia sa večne pchajú dopredu. Páv_ chvost h_ril farbam_. Z matk_n_ch
slov som všetko pochopila. So slzam_ v očiach sa rozlúčil so svoj_m príbuzným. Po večer_ sme ešte
sedeli okolo vatr_. Zápas_ budú hrať v areál_. Záhradkár_ majú najviac práce začiatkom jar_. Má
vážne problém_ so zdrav_m. V údol_ nebol sneh ešte v január_. Na púšti sú veľké horúčav_.

Počet:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 17. máj 2018
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

Doplňte do textu i (í) alebo y (ý).
O chvíľu sa zvečerí. Títo ľudia sa večne pchajú dopredu. Páví chvost hýril farbami. Z matkiných slov
som všetko pochopila. So slzami v očiach sa rozlúčil so svojím príbuzným. Po večeri sme ešte sedeli
okolo vatry. Zápasy budú hrať v areáli. Záhradkári majú najviac práce začiatkom jari. Má vážne
problémy so zdravím. V údolí nebol sneh ešte v januári. Na púšti sú veľké horúčavy.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. a) priamy predmet/predmet b) nezhodný prívlastok
2. a) porekadlo b) pranostika c) príslovie
3. a) opäť
b) pamätaj/maj na pamäti
4. a) vitamínov b) panický
5. a) do posledného radu
b) o desať minút
c) otvorila
6. a) dvadsiatym
b) dvadsiatich
c) päťdesiatdeväť/päťdesiatich deviatich
7. a) lyrika
b) epika
8. a) administratívny
9. a) prirovnanie
10. a) (neúplná) dvojčlenná
III. Úlohy s výberom odpovede
11. d)
12. b)
13. c)
14. c)
15. b)
16. d)
17. c)
18. a)
19. b)
20. b)

10 bodov
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