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SLOVENSKÝ JAZYK
Prijímacie skúšky do prímy
NEOTVÁRAJ, POČKAJ NA POKYN!
PREČÍTAJ SI NAJPRV INFORMÁCIE!
Milý žiak,
vítame ťa na našom gymnáziu, Gymnáziu sv. Edity Steinovej na Poľnej ulici
v Košiciach. Teší nás, že si sa pri výbere školy rozhodol pre naše gymnázium, na ktorom
chceš stráviť nasledujúcich osem rokov zavŕšených maturitou. Aby si sa stal naším
študentom, chýba Ti už len jeden krok – táto skúška.

• Test obsahuje 26 úloh. Odpovede zapisuj priamo do testu. V niektorých
úlohách je potrebné zapísať celé slová či vety, v iných iba zakrúžkovať
písmená veľkej abecedy a v ďalších zakrúžkovať celé slová alebo slovné
spojenia.
• Do sivých políčok vpravo nič nevpisuj!
• Na prácu budeš mať 45 minút.
• Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh, snaž sa svoje vedomosti
pretaviť v ich logické vyriešenie.
• Hárok s textami úloh a odpoveďami NEPODPISUJ!
• Nezabudni si každú odpoveď poriadne prečítať. Odovzdaj, až keď si si
všetko skontroloval.

Želáme Ti veľa úspechov!
Nezačni pracovať, kým nedostaneš pokyn!
© GYMES Košice 2005

Body spolu:

1.

Doplň chýbajúce písmená a interpunkčné znamienka:
V___soké Tatr___ pokr___vali v praveku ľad___. Po búrke sa
potokmi valia prúd___ kalnej vod___. Chlap___ v hore začal___
stínať v___soké strom___. Chránime sa pred mrazm___. Zazrel
som dom___, plot___, drôt___ a stroje. Na trávnik v___šli žlté
húsatk___. Chlapci rob___li kotrmelce. C___ril vstal, lebo počul
známe hlas___. Pani učiteľka zvolala: „Dávaj na ňu pozor___“
Vrzli dvere a babička sa zjav___la na priedom___. V tom
okam___hu zagagotal___ hus___, svine zakrochkal___, krav___
bučal___ a sliepk___ zatrepotal___ kr___dlami. Potom si ešte
b___str___ chlapci zap___skali.

2.

Napíš všetky obojaké spoluhlásky:
________________________________________________________

3.

4.

Ktoré zo slov sú nesprávne rozdelené?
A. pod-po-ru-čík

B. nad-vi-ho-vať

C. vy-kra-ču-je

D. ob-ska-ko-vať

E. roz-tr-hať

F. lá-ka

G. trá-vič-ka

H. ob-stú-piť

I. prik-ryť

Ktoré zo slov sa neskloňuje podľa vzoru chlap?
A. komár

5.

B. Paľko

C. kamarát

D. hlas

Ktoré zo slov patrí k neohybným slovným druhom?
A. pod

B. osem

C. váš

D. skákať

6.

7.

Ktorá veta obsahuje podstatné meno stredného rodu
v genitíve množného čísla?
A. Z polí zozbierali úrodu.

B. Od rána slnko tuho pripekalo.

C. Bez Vierky neodídem.

D. Z dolín sa dvíha para.

Nespisovné výrazy nahraď spisovnými. Slová, ktoré sú
spisovné, nechaj bez zmeny.
neni

- __________________

kamoška - __________________

8.

rohlík - __________________

Zakrúžkuj všetky slová, ktoré vznikli pomocou predpony:
orechový

namastiť

9.

bežať - __________________

praotec

zblednúť

Zakrúžkuj všetky slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru
mesto:
z mlieka

železom

plecami

o moriach

10. Ktorá veta obsahuje všeobecné podstatné meno mužského
rodu neživotné, ktoré je v akuzatíve množného čísla
a skloňuje sa podľa vzoru dub?
A. Stretli sme medveďa.

B. Tam sa vznášali hrdé orly.

C. Mirko si myslí, že už všade bol. D. Vynášal z miestnosti stoly.

11. Ktorá z ľudových múdrostí znamená, že niekto niečo robí
stále rovnako, bez fantázie?
A. Jedna lastovička leto nerobí.
B. Chce si urobiť u mňa dobré očko.
C. Robí sa, akoby nevedel do troch narátať.
D. Všetko robí na jedno kopyto.

12. Doplň predložky s/z, so/zo:
A. urobil ___ dreva

B. ___ našou triedou,

C. kupoval ___ mamou,

D. cestou ___ školy

13. Rozdeľ slová na slabiky:
rušeň

- _________________

vŕba

14.

- _________________

zlozvyk - ___________________
rozcvička - __________________

vzduch - _________________

nechcel

- ___________________

okno

vlk

- ___________________

- _________________

V našej záhrade rýchlo rastú dve slnečnice.
Urč vo vete všetky slovné druhy, ich názov napíš slovom.
v - ________________________

našej - ___________________

záhrade - ___________________

rýchlo - __________________

rastú - _____________________

dve - ____________________

slnečnice - ___________________

15. Doplň:
Dialóg je ________________________________________________
________________________________________________________.
Personifikácia (zosobnenie) je _______________________________
_______________________________________________________.
Zvieratám sa pripisujú ľudské vlastnosti a skutky v krátkom
príbehu, ktorý nazývame _________________________.

16. Kto je autorom knihy Čin-čin?
________________________________________________________

17.

Ku každému slovu pripíš slovo s podobným významom:
•

rozprávať - _____________________________

•

písanka

- _____________________________

•

výborný

- _____________________________

18.

Športovci našej školy zvíťazili v basketbale.

• Vyhľadaj v danej vete podstatné mená a urč ich rod,
číslo, pád, vzor:
_____________________
sem odpíš podstatné meno

______________________________
sem napíš jeho rod, číslo, pád, vzor

_____________________
sem odpíš podstatné meno

______________________________
sem napíš jeho rod, číslo, pád, vzor

_____________________
sem odpíš podstatné meno

______________________________
sem napíš jeho rod, číslo, pád, vzor

• Vyhľadaj v danej vete sloveso a urč jeho osobu, číslo,
čas:
_____________________
sem odpíš sloveso

_______________________________
sem napíš jeho osobu, číslo, čas

19. Doplň prirovnania:
uteká ako __________________________________
červená ako ________________________________
tvrdohlavý ako _____________________________
pomalý ako ________________________________
prefíkaný ako ______________________________

20. Doplň názvy diel:
•

O divotvornom ________________________ (slovenská ľudová
rozprávka)

•

Ako sa stal Jánošík ______________________ (ľudová povesť)

•

Hans Christian Andersen:
Škaredé _________________________

•

Milan Rúfus:
Popoluška preberá __________________________

•

Mária Ďuríčková:
Rolandova ____________________________

•

Nataša Tanská:
S dievčiskom sa ___________________________

21.

Koľko písmen má slovenská abeceda? __________________

22. Zakrúžkuj slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu
spoluhlások:
jahôdka

krava

dedko

hruška

štvrťrok

hrb

23. Doplň text:
V rozprávke je zvyčajne odmenené _______________ a potrestané
___________________.

24. Ako sa nazývajú spoluhlásky d, t, n, l, g, k, h, ch?
_________________________

25.

vrana vrabec večera Kamil babka baran vlk Etela sýkorka

Napíš poradie slov podľa abecedy:
•

2. v poradí je slovo __________________________

•

5. v poradí je slovo __________________________

•

9. v poradí je slovo __________________________

26. Zakrúžkuj slová a slovné spojenia, ktoré sú nesprávne
napísané:
kocúr Muro

Pejko

kúpele

herliansky gejzír

jaskyňa domica

Nový rok

Vysoké tatry

slovák

Američanka

Koniec

Žilina

Štiavnické vrchy

korytnačka

Spolu:

