Skúšobný test č. 3
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

1. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
U bab_čk_ sa mám vžd_ dobre. Pri potoku sa pasie hovädzí dob_tok. Spravil_ sme syrové
korbáčiky. M_nulý t_ždeň si bol doma alebo v k_ne? Keď sme odchádzali, ponúkol nás ešte
mal_novkou. To sa mi na dedov_ páči, že je veselý.

2. Doplň vynechané prípony!
o dobr.....
bez vesel....
pri šikovn....
k naš....

učiteľ....
dievč....
futbalist.....
rodič.....

(učiteľ)
(dievča)
(futbalista)
(rodičia)

3. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
rozmýšľať –
hovoriť –
vedieť –
učiť sa –

4. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
veľký –
dobrý –
múdry –
bystrý –

5. Urč slovné druhy!
ach –
ty –
malý –
mesto –
plakať –
dvakrát –

6. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Moji spolužiaci sa stretli v kine.

moji spolužiaci –
sa stretli –
v kine –

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

8. Román patrí do : zakrúžkuj!
lyriky

epiky

9. Urč žáner diela!
Žltá ľalia od Jána Bottu

10. Napíš akými slovami sa začína rozprávka!

drámy

Skúšobný test č. 3 – správne odpovede
Prijímacie konanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

1. Doplň vynechané i, í, y, ý v texte!
U babičky sa mám vždy dobre. Pri potoku sa pasie hovädzí dobytok. Spravili sme syrové
korbáčiky. Minulý týždeň si bol doma alebo v kine? Keď sme odchádzali, ponúkol nás ešte
malinovkou. To sa mi na dedovi páči, že je veselý.

2. Doplň vynechané prípony!
o dobrom
bez veselého
pri šikovnom
k našim

učiteľovi
dievčaťa
futbalistovi
rodičom

(učiteľ)
(dievča)
(futbalista)
(rodičia)

3. Utvor 2. os. j. č. rozkazovacieho spôsobu od slovies!
rozmýšľať – rozmýšľaj!
hovoriť – hovor!
vedieť – vedz!
učiť sa – uč sa!

4. Utvor 2. stupeň prídavného mena!
veľký – väčší
dobrý – lepší
múdry – múdrejší
bystrý – bystrejší

5. Urč slovné druhy!
ach – citoslovce
ty – zámeno
malý – prídavné meno
mesto – podstatné meno
plakať – sloveso
dvakrát – číslovka

6. Urč vetné členy! – vypíš slovom
Moji spolužiaci sa stretli v kine.

moji - prívlastok
spolužiaci – podmet
sa stretli – prísudok
v kine – príslovkové určenie

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

8. Román patrí do : zakrúžkuj!
lyriky

drámy

epiky

9. Urč žáner diela!
Žltá ľalia od Jána Bottu

balada

10. Napíš akými slovami sa začína rozprávka!
Kde bolo, tam bolo......// Bol raz jeden kráľ.....//Za siedmimi horami, za siedmimi dolami.....

