Gymnázium Jura Hronca
PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY
5.6.2007

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.
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II. časť
1) Doplň správne samohlásky ä alebo e :
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2) Doplň správne pádové prípony, dbaj, aby boli napísané gramaticky správne:
Na lúke sa stretli právnic____ aj lekár___. Príbeh o vlk____ zaujal mojich rodič___. Mladí
ľudia sa chcú stať víťaz____ a hrdin___. Pojedol, čo mal na tanier___. Vynášal z miestnosti
stol___. Knihy mal v kufr___.

3) Pomenuj slovom slovný druh všetkých slov v nasledujúcej vete:
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4) Podčiarkni životné podstatné mená:
maliar, motor, letec, orol, padák, pilot, vrabec, oráč, stíhač, výherca

5) Utvor z ponúknutých slov vetu:

do, nás, letného, pre, napustili, kúpaliska, vodu, bazénu, studenú, údržbári
s najmenším počtom slov:_______________________________________
s najväčším počtom slov:________________________________________

6) Utvor vetu podľa vzorca
podst. meno +príslovka + sloveso + číslovka + podst. meno + predložka + podst. meno

7) Zakrúžkuj v slovných spojeniach nesprávne použité veľké písmeno :
strašidelný Čachtický Hrad, Katka bytčianska z Mýta Pod Ďumbierom, chodníky v malých
Karpatoch, Trnavské kostoly, ukrajinci žijúci na Východe Slovenska, známa oravská priehrada
i obec Oravský podzámok, veselý silvester, kúpanie v zelenom plese, darček na deň Matiek

8) 5. Zmeň slová tak, aby boli citovo zafarbené :
báseň - __________________

fúzy - _____________________

zub - ____________________

jesť - ______________________

9) Podčiarkni slová, ktoré nemajú citové zafarbenie :
náramkové hodinky, klzisko, psisko, písanka, vločka, Katka, nadžgávať

10) Rozkáž jednoslovnou vetou chlapcovi, aby :
hádzal : ________________________

išiel : __________________________

ležal : _______________________

jedol : _________________________
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11) Utvor slová s podobným a opačným významom :
mĺkva -

________________________ - ________________________

ostrý -

________________________ - ________________________

premýšľať -

________________________ - ________________________

12) Vyznač slová, ktoré sú utvorené pomocou predpony :
vyhnať, obuv, začarovať, včera, dopravná zápcha, vcítiť sa, volať, predpoveď, myslím si,
vľavo, vážiť si, priblížil sa, vzhľad, vzdor

13) Doplň pádovú príponu podstatných mien (hodnotí sa aj gramatická
správnosť):
dobrom učiteľ____, s voňavými hríb____, hlučné motor__, šiesti murár___, pri veľkom
košiar____, tajomné ostrov____, moji ded____, šikovní krajčír___, traja brat___, do
prepychových palác____, v čiernom tunel___ píska mu v uš ___ , navštívil tri múze __ ,
skryl sa v líst __ , uvidel malé chláp __ , utiekol od krásnych dievč ____ , kráča ulic ____,
v školských lavic ____, zviazaný štyrmi reťaz ____, nasypať do káv ____, v podmorských
sieť ____, radovať sa z výhr __

14) Urč gramatické kategórie podstatných mien :
všeob./vl.

rod

číslo

pád

základný tvar

Životnosť

vzor

pre reťaze
do rojov
pri Janovi
káča

15) Z uvedených podstatných mien utvor prídavné meno :
kôň - ________________________

kuchyňa - ________________________

srdce ________________________

človek - __________________________

16) Urč gramatické kategórie prídavných mien :
rod

číslo

Pád

zákl.tvar

jarnú únavu
do mokrého poľa
tupý nôž
krajším ženám
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17) Urč gramatické kategórie slovies :
osoba

číslo

čas

základný tvar

plačeš
budú spať
čakali sme
plazil sa

18) Vyjadri budúci čas slovies :
jednoduchým tvarom

zloženým tvarom

spať
kúpiť

19)

Z uvedených slovies utvor podstatné mená :

skákať - __________________________

loviť - ________________________

20) Zakrúžkuj zámená :
KU

JA

JE

ON

NO

MÉ

MY

VO

VY

ONI

ANI

21) Napíš v abecednom poradí štyri slová, ktoré pozostávajú len zo spoluhlások:
_______________________________________________________________________

22) Zakrúžkuj číslovky :
sto, sedmokráska, deväť, stonožka,

triky,

štvrták,

piaty

23) Z uvedených slov utvor príslovku :
milý - _______________________

zajtrajšok -________________________

24) Prepíš bezchybne nasledovný text:
„ Škoda jej, vravel každý, kto prechádzal okolo. Najmä tí, čo sa rozumeli muzike. Jedného dňa
šiel tade i huslista, pán Nociar. Mal nesmierne rád vtáčiky.„ Aká dobrá búdka, povedal, lebo
každá gitara je v strede deravá. Vzal gitaru a zavesil ju v lesíku za mestom na strom.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
______________________________________________________

III. časť
1) Urč žánre ľudovej slovesnosti podľa ukážok :
a/ Slimák, slimák, vytrč rožky ... - __________________
b/ Ktorý vták má na chvoste raka ? - ________________
c/ Lenivá ruka – hotová muka. - ______________
d/ Katarína na blate, Vianoce na ľade. - _______________
2) Doplň :
_____________ je zvuková zhoda na konci verša, je charakteristický pre ___________.
_______________ je rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami.

Jeho opakom je

______________ .
3) Priraď autora k literárnemu dielu. Spoj čiarou
Mária Ďuríčková

Smelý Zajko

Jozef Cíger Hronský

Modlitbičky

Krista Bendová

O Guľkovi Bombuľkovi

Milan Rúfus

Opice z našej police

Hans Christian Andersen

Nevyplazuj jazyk na leva

Daniel Hevier

Snehová kráľovná

4) Použi slovo „slnko“
V prirovnaní : _________________________________________________________
V personifikácii : _______________________________________________________

5) Vysvetli význam nasledovných viet:
Narodil sa na šťastnej planéte. ___________________________________
Ten človek má kamenné srdce. ___________________________________

6) Vyber zo zátvorky správne dokončenie príslovia a dopíš ho:
Aká práca, ________________________________________________.
Kto chce žať, ______________________________________________.
Komu niet rady, ___________________________________________.
Kto hlboko orie, _______________________________________________.
Čo môžeš urobiť dnes, __________________________________________.
(musí siať, neodkladaj na zajtra, taká pláca, zlato vyoráva, tomu niet pomoci)
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