Prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka osemročného gymnázia

9. 5. 2017

______/40

SKUPINA A

KÓD ŽIAKA: ____________
Čítaj pozorne!!!
1. Doplň chýbajúce písmená. __/10b

Veľa šťastia!!!☺☺☺

V jednej dedine boli dva ml__ny. Ich kolesá sa krútil__ od rána do večera. Stále bolo
čo mlieť, lebo gazdovské voz__ neprestajne privážali nové vrecia __ obilím. Lenže ako lístie
na stromoch žltlo a dni sa krátili, vriec bolo stále menej. Mlynár__, ktorí dovtedy boli
dobr__ susedia, začali odrazu na seba gániť. Závideli si, že jeden má viac vriec ako druh__.
A od závisti k nenávisti je len krok. Najprv sa iba ohovárali, že ten druhý je babrák, melie zle,
nahrubo. Potom si po nociach kazili kolesá. A keď nepomáhalo jedno ani druhé, pustili sa do
seba.
Oj, to bola bitka! A čím viac trhali, šklbali, tým viac sa z nich práš__lo. Múka, čo z ich
opadávala bola všade. Na zem__, na stromoch, na strechách. Ľudia vybehúvali z domo__
a volali: „Pozrite, mlynári sa b__jú!“
A odvtedy tak volajú vždy, len čo začnú poletovať prvé snehové vločk__.
(Zdroj: DONOVAL, Ján: Mlynári sa bijú. In Slniečko, roč. 66, č. 3, november 2011, upravené)

2. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1. __/1b
A, Nezhody medzi mlynármi naplno prepukli na jeseň.
B, Mlyny zvykli mlieť múku nepretržite 24 hodín denne.
C, Mlynári si neskôr začali závidieť mlynské kolesá.
D, Bitku mlynárov sprevádzalo husté sneženie v dedine.
3.

V ktorej možnosti je správne uvedený význam slova gániť
z prvého odseku ukážky? __/1b
A, pozerať
B, prezerať
C, obzerať

D, zazerať

4. Vypíš z ukážky 1 slovo, ktoré najlepšie vystihuje dôvod hádok medzi susedmi mlynármi. __/1b
_______________________________________
5. Napíš názov časopisu, z ktorého je ukážka. __/1b
_______________________________________
6. Z prvého odseku ukážky vypíš všetky podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru
vysvedčenie. __/1b
_______________________________________ _
______________________________________
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7. V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy slov z nasledujúcej vety? __/1b
Oj, to bola bitka.
A, častica, zámeno, sloveso, podstatné meno
B, citoslovce, zámeno, sloveso, podstatné meno
C, spojka, častica, sloveso, podstatné meno
D, častica, častica, sloveso, podstatné meno
8. Napíš, v ktorom páde je v nasledujúcej vete podstatné meno stredného rodu? __/1b
Potom si po nociach kazili kolesá.
_______________________________________
9. V ktorej možnosti sú správne určené spoluhlásky zo slova bitka? __/1b
A, obojaká, neznelá párová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová
spoluhláska
B, obojaká, neznelá párová spoluhláska; tvrdá, znelá párová spoluhláska; tvrdá, znelá párová spoluhláska
C, obojaká, znelá nepárová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová
spoluhláska
D, obojaká, znelá párová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová spoluhláska; tvrdá, neznelá párová spoluhláska
10. Napíš, ktorý z ohybných slovných druhov v rade chýba. __/2b
A, dva, gazdovské, kazili, tým _________________________________
B, vybehúvali, jednej, krok, ich _________________________________
11. Ktoré slovo je správne rozdelené na slabiky? __/1b
A, oho-vá-ra-li
C, dov-te-dy
B, pri-vá-ža-li
D, ne-pre-sta-jne

Ukážka 2
Počula kosa z komory,
že ktosi čosi hovorí
o tancovačke, veľkej šou.
Či by kosák išiel s ňou?

Túžobne čaká na odpoveď.
„Kdeže si, milý, sem poď hneď!“
Kosák šepne: „Drahá kosa,
pekná, štíhla si, no – bosá.
Ako by si _____________?
Smiala by sa celá sála.“

12. Ktoré slovo sa najlepšie hodí na prázdne miesto v ukážke 2? __/1b
A, nahnevala
B, zaspievala
C, pozerala
D, tancovala
13. K slovám hovorí a odpoveď vypíš slová, ktoré sa s nimi v ukážke 2 rýmujú. __/1b
hovorí - ______________________________
odpoveď- ____________________________
14. Z koľkých veršov sa skladá báseň v ukážke 2? _____________________ __/1b
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15. Vypíš z ukážky 2 slovo, ktoré má podobný význam ako slovo tenká: __/1b
_______________________________________________

16. Nasledujúce slová usporiadaj do zmysluplných viet. Žiadne ďalšie slová nepridávaj. __/2b

A,
svoje

starý

na

horskú

stádo

viedol

poľanu

jeleň

_____________________________________________________________________
B,
rástla

nepamäti

šťavnatá

tu

zelená

od

tráva

_____________________________________________________________________
17. V jednej krajine žil kráľ, ktorý mal prenáramne rozmarnú dcéru Žofku.
Ktorá z nasledujúcich viet najlepšie vystihuje princeznú?
__/1b
A, Každý deň premárnila ustavičným vylihovaním.
B, Neustále vymýšľala pre sestry nové duchaplné hádanky.
C, Mala náramný strach z cudzích ľudí.
D, Stoj čo stoj chcela mať iné šaty ako ostatné princezné.
18. O Milanovi sa hovorí, že vždy hrá s otvorenými kartami. Znamená to, že:
A, je veľmi pohostinný.
B, sa rád pohybuje v spoločnosti.
C, obľubuje kartové hry.
D, je k ľuďom úprimný.

__/1b

19. Slová v zátvorkách doplň do viet v správnych gramatických tvaroch. __/2b
Vydra sa za (potrava)________________________ musí ponoriť do vody.
Z dubového (peň) ______________________ vyrobili stolík.
V letnom tábore bolo niekoľko (Poliak) ________________________ .
Úspešní (výherca) ________________________ dostali ceny.
20. Podstatné mená polená, husi, víťazi, siete, zradcovia, oznámenia napíš v genitíve množného čísla do
správneho riadka podľa rodu. __/3b
A, mužský rod: ........................................................................................................................................
B, ženský rod: ........................................................................................................................................
C, stredný rod: ........................................................................................................................................
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21. Rozlíš vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho): __/2b
A, Zatvorte okno!
...........................................................................................................................
B, Kedy pôjdeme do obchodu?
...........................................................................................................................
C, Včera sme sa učili o planétach.
..........................................................................................................................
D, Máš rád špenát?
...........................................................................................................................

22. Zostav synonymické dvojice. Jedno slovo v zátvorke nepoužiješ. __/2b
šarapata- ........................................................................
princíp-...........................................................................
tisnúť sa-.........................................................................
hádka- ..........................................................................
(tiesniť sa, obživa, zásada, škriepka, neprístojnosť)

23. Slovesá z nasledujúcich viet napíš v budúcom čase. __/2b
Kúpili sme zaujímavú knihu. __________________________________
Stál som na brehu potoka.

___________________________________

Hniezdo sme vôbec neobjavili.

___________________________________

Pri ceste je chata. ___________________________________

Koniec testu ☺
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