Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Skúšobný test 2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
trieda s VJS
TEST

A časť:
Diktát
B časť:
1. Utvor!
a) Priraďovacie súvetie stupňovacie
b) Priraďovacie súvetie vylučovacie
c) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
d) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou

2. Urč vetné členy vo vete! Vypíš vetné členy slovom!
Skupina siedmich bežcov dokončila beh.

3. Vypíš prídavné meno, ktoré nepatrí do radu a odôvodni!
a) Slabičný, očný, orechový, drevený, lacný
b) Spisovateľov, žiakov, babkin, žiacky, Julkin

4. Nájdi v texte diktátu a vypíš!
a) 1 predložku viažúcu sa s akuzatívom
b) 1 predložku viažúcu sa s lokálom
c) 1 dokonavé sloveso
d) 1 nedokonavé sloveso

5. Predstav sa! Napíš svoju charakteristiku! Zostav text minimálne zo 7 – 8
viet!
6. Preštylizuj štvorveršie na hovorový štýl!
„Čo dávam, dávam z úprimnej duše:
raz myšlienky kvet a zas teplý cit,
jak zvnútra práve k svetlu vzpláli samy bez
okrás, lesku, farbidla.“
7. Zo štvorveršia v úlohe č. 6 vypíš!
a) 1 metaforu
b) 1 epiteton

8. K uvedenému autorovi napíš názov diela, k uvedenému dielu priraď
autora!
Janko Jesenský –
Prázdiny so strýcom Rafaelom –
Ženský zákon –
Žltá ľalia –

9. Literárne postavy priraď k literárnemu dielu, uveď aj autora:
a) Pani Rafiková
b) Martin Hudcovie
c) Ondráš Machuľa

10.Aký druh rýmu označujeme schémou „abab“?

Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda
Správne odpovede
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA trieda s VJS

A časť:
Diktát
Teda úrad. Je to slovo neradostné, oficiálne, možno ho rozdeliť na ú a rad čiže
front. Front na chodbe, pred okienkom a pod. Rad ľudí, ktorý by sa rád dostal
dnu, ale dnu sa medzitým radia, radia, až sa načisto uradia. Ten, kto úraduje, je
úradník. Mal by to byť človek, ktorý sa niekedy raduje, inokedy duje
a v pracovnom čase úraduje. Úrad už svojou podstatou je výsostne úradný,
prevláda tam úradný tón, úradná forma a úradná norma. Úradný formulár je
vždy slušný. Nikdy vám nevynadá, ani vás nedojme a iba v zriedkavých
prípadoch rozosmeje. Ale to už musíte vy mať zmysel pre humor, aby vás to
rozosmialo.
B časť:
1. Utvor!
a) Priraďovacie súvetie stupňovacie
b) Priraďovacie súvetie vylučovacie
c) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
d) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou

2. Urč vetné členy vo vete! Vypíš vetné členy slovom!
skupina - podmet
siedmich – prívlastok zhodný
bežcov – predmet priamy
dokončila – prísudok slovesný
beh – predmet priamy

3. Vypíš prídavné meno, ktoré nepatrí do radu a odôvodni!

a) slabičný, očný, orechový, drevený, lacný
b) spisovateľov, žiakov, babkin, žiacky, Julkin

4. Nájdi v texte diktátu a vypíš!
a) 1 predložku viažúcu sa s akuzatívom
b) predložku viažúcu sa s lokálom
c) 1 dokonavé sloveso
d) 1 nedokonavé sloveso

- pre
-v
- rozdeliť
- radiť sa

5. Predstav sa! Napíš svoju charakteristiku! Zostav text minimálne zo 7 – 8
viet!
6. Preštylizuj štvorveršie na hovorový štýl!
„Čo dávam, dávam z úprimnej duše:
raz myšlienky kvet a zas teplý cit,
jak zvnútra práve k svetlu vzpláli samy bez
okrás, lesku, farbidla.“
7. Zo štvorveršia v úlohe č. 6 vypíš!
a) 1 metaforu – myšlienky kvet
b) 1 epiteton – teplý cit

8. K uvedenému autorovi napíš názov diela, k uvedenému dielu priraď
autora!
Janko Jesenský – Pani Rafiková
Prázdiny so strýcom Rafaelom – Vincent Šikula
Ženský zákon – Jozef Gregor Tajovský
Žltá ľalia – Ján Botto

9. Literárne postavy priraď k literárnemu dielu, uveď aj autora:
d) Pani Rafiková – Janko Jesenský – Pani Rafiková
e) Martin Hudcovie – Andrej Sládkovič - Detvan
f) Ondráš Machuľa – Martin Kukučín - Neprebudený
10.Aký druh rýmu označujeme schémou „abab“?

