Skúšobný test č. 2
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

1. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
Srdce sa delí na pravú a ľavú časť. Predsieň a komora sú oddelené dvierkam_ - chlopňami.
Keď je pravá predsieň plná, otvor_ do pravej komor_. Sval_ komory v tej chvíli zoslavnú,
ľahko sa roztiahnu a prijmú krv. Tak sa to prav_delne opakuje po cel_ život. Ani na chv_ľu sa
srdce nezastav_. Bez prestania pracuje, ob_čajne bez oprav_.

2. Doplň vynechané prípony!
vedľa vysok.....
k náš....
o tvoj....
na širok....

strom....
mest....
priateľ.....
ulic.....

(strom)
(mesto)
(priateľ)
(ulica)

3. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
pracovať –
kričať –
rozprávať –
umyť –

4. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
úzky –
zlý –
vysoký –
pekný –

5. Urč slovné druhy!
och –
môj –
červený –
tabuľa –
pracovať –
trikrát –

6. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Babička večer rozprávala príhody.
babička večer –
rozprávala –
príhody –

7. Zámená daj do správneho tvaru!
povedz (my) o tom –
hovorím o (on) –

8. Poviedka patrí do (zakrúžkuj)
a) lyriky

b) epiky

9. Urč žáner literárneho diela!
Rysavá jalovica -

10. Napíš schému združeného rýmu!

c) drámy

Skúšobný test č. 2 – správne odpovede
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

11. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
Srdce sa delí na pravú a ľavú časť. Predsieň a komora sú oddelené dvierkami - chlopňami.
Keď je pravá predsieň plná, otvorí do pravej komory. Svaly komory v tej chvíli zoslabnú,
ľahko sa roztiahnu a prijmú krv. Tak sa to pravidelne opakuje po celý život. Ani na chvíľu sa
srdce nezastaví. Bez prestania pracuje, obyčajne bez opravy.

12. Doplň vynechané prípony!
vedľa vysokého
k nášmu
o tvojom
na širokej

stromu
mestu
priateľovi
ulici

(strom)
(mesto)
(priateľ)
(ulica)

13. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
Pracovať - pracuj!
kričať – krič!
rozprávať – rozprávaj!
umyť – umy!

14. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
úzky – užší
zlý – horší
vysoký – vyšší
pekný – krajší

15. Urč slovné druhy!
och – citoslovce
môj – zámeno
červený – prídavné meno
tabuľa – podstatné meno
pracovať – sloveso
trikrát – číslovka

16. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Babička večer rozprávala príhody.
babička - podmet
večer – príslovkové určenie
rozprávala –prísudok
príhody – predmet

17. Zámená daj do správneho tvaru!
povedz (my) o tom – nám
hovorím o (on) – ňom

18. Poviedka patrí do (zakrúžkuj)
b) lyriky

b) epiky

19. Urč žáner literárneho diela!
Rysavá jalovica - poviedka

20. Napíš schému združeného rýmu!
aabb

c) drámy

