VZOROVÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
NA PRIJÍMACIE POHOVORY
1. Doplňte i/í, y/ý.
Každ- mesiac má svoje zvláštnost-, svoje pôvab-. O marc- možno povedať, že je azda zo
všetk-ch najrušnejš-. To súv-sí s pr-chodom jari. Star- Slovania zač-nali ked-si nov- rok
marcom. Bol to dôkaz ich lásk- k životu, lebo práve v tomto období sa prebúdza zo zmného spánku všetok ž-vot na zemi.
2. V ktorej možnosti je správne napísaná číslovka v slovnom spojení 50. roky?
A.
B.
C.
D.

päťdesiaté roky
pädesiate roky
pädesiaté roky
päťdesiate roky

3. L sg. je napísaný správne v možnosti:
A. v hoteli, vo svetri, v tuneli
B. v tunely, vo svetri, v hotely
C. v tuneli, vo svetre, v hotely
D. v tuneli, vo svetry, v hoteli
4. Určte vo vyznačených slovách slovný druh:
A. Na nákup som minula tisícku.
B. Na nákup som minula tisíc korún.

.......................................................................
.......................................................................

5. Utvorte nominatív plurálu (m. č.):
ten spolužiak, tento športovec, takýto sprievodca, tamtem chlapec, ktorýsi priateľ, akýsi
lekár, ten divák
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Vypíšte zvratné slovesá z viet:
A. Už od mladi sa venoval športu.
B. Daroval mu knihu.
C. Žiaci sa tešili na výlet.
D. Anička upratovala izbu.
7. Utvorte z podstatných mien neurčitok slovies:
západ, telefón, trest

8. Pomenujte rým:
A. a b b a
B. a b a b
C. a b c b
D. a a b b
9. Čo je:
A. monológ ...............................................................................................................
B. dialóg ...............................................................................................................
10. V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená abstraktné?
A. obava, osoba, spev
B. výčitka, predstava, obálka
C. skok, beh, úprimnosť
D. odolnosť, záhrada, zámok
11. Ktoré písmo bolo zostavené prvé:
A. hlaholika
B. cyrilika
12. Vyhľadajte vo vetách citoslovcia:
Jaj, pristúpila si mi palec! Buch – buch, bolo počuť od dvier. Cŕŕŕ, bolo počuť zvonček.
13. Román je:
A. veľká epická forma
B. krátky epický útvar
C. základný literárny druh
14. Ktorá z možnosti obsahuje pranostiku?
A. Aká matka, taká Katka.
B. Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
C. Aký otec, taký syn.
D. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
15. Slovo nonsens v preklade znamená:
A. radosť
B. nezmysel
C. ľudskosť
D. problém
16. Oznámenie a pozvánka patria do štýlu:
A. administratívneho
B. rečníckeho
C. publicistického
D. náučného

17. Medzi slohové postupy nepatrí postup:
A. rozprávací
B. výkladový
C. úvahový
D. rečnícky
18. Na príslovkové určenie spôsobu sa pýtame otázkou:
A. ako?
B. kedy?
C. kde?
D. prečo?
19. Ktorá z možností obsahuje nesprávne rozdelené slovo?
A. vy-brať
B. vý-hľad
C. vy-dolovať
D. výh-ľad
20. Vyberte slovo (tvar slova), v ktorom sa neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení:
A. páví
B. vagonár
C. hovoria
D. pekár
21. Margita Figuli je autorkou diela:
A. R.U.R.
B. Tri gaštanové
C. Púť lásky
D. Moje deti
22. Rozpor medzi jednotlivými postavami v texte sa nazýva:
A. dialóg
B. monológ
C. prirovnanie
D. konflikt
23. Ktorá možnosť nie je správna?
A. telefonovali – 3.osoba, množné číslo, minulý čas
B. pozeralo – 3. osoba, jednotné číslo, prítomný čas
C. desiatujeme – 1. osoba, množné číslo, prítomný čas
D. budeš sa hrať – 2. osoba, jednotné číslo, budúci čas

24. Určte umelecké prostriedky:
A. Anička - ...........................................................
B. zlatisté pole - ...................................................
C. pesnička znela sťa vánok - ..............................
25. Ktoré sloveso je v 3. osobe jednotného čísla minulého času?
A. utekali
B. uteká
C. bude utekať
D. utekal
26. V oznamovacom spôsobe je sloveso:
A. berie
B. ber
C. bral
D. bol by bral
27. Radové číslovky s tvrdým zakončením sa skloňujú podľa vzoru:
A. pekný
B. cudzí
C. páví
D. otcov
28. Utvorte genitív plurálu (m. č.) podstatných mien:
A. krídlo ..............................................................
B. kuriatko ...........................................................
C. ihrisko .............................................................
D. jablko ..............................................................
29. Určte vzory prídavných mien:
A. sloní ..............................................................
B. sochársky ......................................................
C. Paľov ..............................................................
D. svieži ..............................................................
30. Koledy sú:
A. obradové piesne spievané napr. počas Vianoc
B. piesne spievané počas krstu dieťaťa
C. piesne o láske
D. ťahavé piesne spievané počas práce na poli

31. Juraja Jánošíka najčastejšie ospevujú:
A. historické piesne
B. žartovné piesne
C. koledy
D. trávnice
32. Sonet má vždy:
A. 12 veršov
B. 14 veršov
C. 16 veršov
D. 18 veršov
33. Slovesný čas môže byť:
A. minulý, prítomný a budúci
B. podmieňovací a rozkazovací
C. oznamovací, opytovací a rozkazovací
D. akostný a vzťahový
34. Ktorý tvar slovesa je napísaný správne?
A. rozbili
B. rozbyli
C. rozbily
D. rozbyly
35. Slovnú zásobu podľa spisovnosti delíme na:
A. slangové a nárečové slová
B. zdrobneniny a hanlivé slová
C. básnické a odborné slová
D. spisovné a nespisovné slová
36. Nahraďte častice ich synonymami:
A. Čakal som najmä na teba. ...................................................................
B. Bodaj by prišiel!
..........................................................................
37. Určte v básni od Daniela Heviera podčiarknuté jazykové prostriedky:
A. Môj vrúcny dych do dlane ti ..................................................................
B. šepnem tíško ako kvet. .............................................................................
Už nikdy neuletí,
C. plachá muška tvojich viet. ........................................................................
38. Slovo MATIKA patrí medzi:
A. spisovné slová
B. slangové slová
C. nárečové
D. slová cudzieho pôvodu

39. Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
A. prádlo – nespisovné slovo
B. list – nespisovné slovo
C. mléko – nárečové slovo
D. profka – slangové slová

