Skúšobný test č. 1
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

1. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
O Tatrách si ľudia odpradávna rozprávali všelijaké príbeh_. Vraj tam žijú víl_, škriatkovia,
divé žienky a všakoraké rozprávkové bytosti. Tatr_ sú v_soké a neprístupné, kedysi sa k nim
ľudia obávali pribl_žiť. Pred tromi – št_rmi storočiam_ prví sa odvážili ísť do hôr chudobn_
ľudia, živili sa liečivými rastlinam_. Vystupovali za nimi čoraz v_ššie.

2. Doplň vynechané prípony!
o tvoj.....
na naš....
vďaka dobr....
vedľa vysok....

priateľ....
zem....
učiteľ.....
dom.....

3. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
povedať –
pripraviť –
umývať –
volať –

4. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
malý –
široký –
veselý –
krátky –

5. Urč slovné druhy!
jaj –
náš –
usilovný –
lavica –
odpovedať –
dva razy –

6. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Dnes traja žiaci chýbajú.

dnes traja –
žiaci –
chýbajú –

7. Zámená daj do správneho tvaru!
povedz (ja) o tom –
hovorím o (vy) –

8. Vymenuj literárne druhy!
..............................................................................................

9. Urč autora diela!
Krvavé sonety –
Turčín Poničan -

10. Napíš schému obkročného rýmu!

Skúšobný test – správne odpovede č. 1
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

1. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
O Tatrách si ľudia odpradávna rozprávali všelijaké príbehy. Vraj tam žijú víly, škriatkovia,
divé žienky a všakoraké rozprávkové bytosti. Tatry sú vysoké a neprístupné, kedysi sa k nim
ľudia obávali priblížiť. Pred tromi – štyrmi storočiami prví sa odvážili ísť do hôr chudobní
ľudia, živili sa liečivými rastlinami. Vystupovali za nimi čoraz vyššie.

2. Doplň vynechané prípony!
o tvojej
na našej
vďaka dobrému
vedľa vysokého

priateľke
zemi
učiteľovi
domu

(priateľka)
(zem – lokál)
(učiteľ)
(dom)

3. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
povedať – povedz!
pripraviť – priprav!
umývať – umývaj!
volať – volaj!

4. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
malý – menší
široký – širší
veselý – veselší
krátky – kratší

5. Urč slovné druhy!
jaj – citoslovce
náš – zámeno
usilovný – prídavné meno
lavica – podstatné meno
odpovedať – sloveso
dva razy – číslovka

6. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Dnes traja žiaci chýbajú.

dnes - príslovkové určenie
traja – prívlastok
žiaci – podmet
chýbajú – prísudok

7. Zámená daj do správneho tvaru!
povedz (ja) o tom – mi
hovorím o (vy) – vás

8. Vymenuj literárne druhy!
Lyrika, epika, dráma

9. Urč autora diela!
Krvavé sonety – P. O. Hviezdoslav
Turčín Poničan - Samo Chalupka

10. Napíš schému obkročného rýmu!
abba

