Gymnázium Jura Hronca
PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY
6.6.2006

Test Sj

 Na tento papier sa nepodpisuj!
 Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 40 minút.
 Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisuj na vyznačené miesto alebo
hneď k textu úlohy.

I. časť
Doplň chýbajúce i/í, y/ý:

pre vtáčika som pribl nové bdlo. Postava vťaza sa len tak mhla
popri tr
búne. Nezv
knem byť p
šný. M
lo sa usmial, m
kol plecom a zm
zol za
prv
m rohom. Babka mi navar
la r
zoto z r
že. Na našom s
dlisku postavili
umelé klz
sko. Dedko chová hus
, kur
a holub
. Ner
do lavice! V našej škole si
žiaci rozv
jajú jaz
kové schopnosti. Ničivv
chor nám prekazil v
let do Tatier.
B
l
nožravce kob
la a b
k sa živia rastlinam
. Str
ko skr
l kor
to pod
kr
k. Hovor
me a píšeme sp
sovn
m slovensk
m jaz
kom.
Do búdk

II. časť
a) Doplň ä / e:
žrieb_ , kv_t , m_siar , dev_ť , pam_ť , m_d, sm_d , sev_r
b) Prečítaj vety a podčiarkni v nich nespisovné slová. Napíš ich spisovnú podobu.
Milan prišiel do školy pozde. __________________________
Omluvenku podal učiteľovi. ___________________________
Má rád slíže s makom. _______________________________
Pochutil si na bravčovom rízku. ________________________
c) Prepíš bezchybne nasledovný text:
Úzkou dierou vkĺzla chudá líška a tam žrala stíška. Späť to nejde už tak jednoducho,
napchala sa a má veľké bruško. Lasica jej radu výbornú dá: „Chudá vliezla si, aj vylez
chudá!“
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
d) Nasledujúce slová napíš v abecednom poradí:
výkres, bar, kufor, chrám, slávik, černoch, hosť, topánky, tričká, trať, tieň, fax
_________________________________________________________________

e) Z viet vypíš podstatné mená a urči vzor, podľa ktorého sa skloňujú:
Z okna nášho dvora vidím chodcov a chodkyne. Kľúč som položil na poličku. Bojím sa
zimy. Teším sa prichádzajúcej jari. Mača sa vyhrievalo na slnku, pozorovalo hnedé lístie.

podstatné meno

vzor

podstatné meno

Vzor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Pomenuj slovom slovný druh všetkých slov v nasledujúcej vete:
Také

vysoké

dva

Stromy

stáli

pred

domom

a

V

záhrade.

g) V uvedených slovných spojeniach urč rod, číslo a pád prídavného mena:
rod

číslo

Pád

pri lesklom tuleňovi
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strašný výkrik
veľkí kamaráti
ku krásnym krajom
s usilovnými žiačkami

h) V nasledujúcich vetách zakrúžkuj spoluhlásky, ktoré sa pri výslovnosti spodobujú:
Vták zletel na plot. Zrazu začul hvizd. Prišiel známy starec. Hodil na zem hrach a bôb.
Zbadal to aj vrabec. Vtáčiky začínajú mať hlad. Čoskoro príde mráz a sneh. Drozd
odletel. Zuzka si obliekla blúzu a obula ponožky.
ch) Zo slovies utvor nehmotné podstatné mená v 1.páde jednotného čísla:
sloveso

podstatné meno

sloveso

podstatné meno

smiať sa

-

výskať

-

radovať sa

-

plaviť sa

-

skákať

-

spievať

-

i) Napíš vetu s nasledujúcim poradím slovných druhov:
prídavné meno, vlastné podstatné meno, spojka, zámeno, sloveso, predložka,
všeobecné podstatné meno
___________________________________________________________________
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j) Utvor od slovies uvedený tvar a použi ho vo vete:
1. kvitnúť – (v tretej osobe jednotného čísla prítomného času) _______________________
2. bývať – (v tretej osobe množného čísla minulého času) __________________________
3. hrabať – (v prvej osobe množného čísla budúceho času)

_____________________________________

1. _________________________________________________________________________
2.

_____________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________
k) Z nasledujúcej vety vypíš prisudzovací sklad:
Konča našej lavičky rástla vysokánska lipa. _______________________________
l) Prepíš nasledujúce vety tak, že v nich rozviješ:
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a. podmet – Žiaci písali písomku. ________________________________________
b. prísudok – Babička sa usmievala. _______________________________________

III. časť
a) Dokonči nasledujúce príslovia:
Kto druhému jamu kope, ______________________________________________.
Komu sa nelení, _____________________________________________________.
Komu niet rady, _____________________________________________________.
Ako sa do hory volá, _________________________________________________.
b) Ten kto číta autorskú reč je __________________________.
Dialóg je _______________________________________________________________.
Poézia je _____________________ reč.
Podobné, alebo rovnaké zakončenie verša sa nazýva __________________.
c) Do rámčeka vpíš pomenovanie nasledujúcich výrokov:
Studený máj – v stodole raj.
Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká.
Margita volá žencov do žita.
Vetrík sa jej pohrával s vlasmi.
Hviezdičky na nás žmurkali.
Silný ako buk.
Pomalý ako slimák.
d) Napíš meno najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok.
__________________________________________________
e) Pripíš k dielam autora:
Z poľovníckej kapsy

-

Čin – čin

-

Cisárove nové šaty

-

Bola raz jedna trieda

-
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