SLOVENSKÝ JAZYK - TEST II. kolo prijímacích skúšok dňa 11. 06. 2002
Úlohy z jazyka a literatúry

1.

Napíš, ktorým slovným druhom je vo vete vyjadrený podmet:

a)Fajčenie zakázané. b) Hlavný nás obsluhoval prívetivo.
c) Dali jej výpoveď.

d) Ozvalo sa bolestné ach.

2. Martin brat sa volá Martin.
Vypíš z vety slová, ktoré sú na pohľad rovnaké. Napíš dva znaky, ktorými sa odlišujú.
3. Myjavské múzeum navštívili žiaci a učitelia z našej školy.
Z vety vypíš tri rôzne druhy skladov a pomenuj ich.
4. Ľahký závan vetra rozšíril vôňu orgovánu a hlohu do celého okolia.
Urč vo vete vetné členy slovom..
5. Vyber vetu, ktorá do radu nepatrí a napíš prečo:
A. Potraviny. B. Vážení prítomní! C. Piati. D. Sedia.
6. Číselné výrazy v zátvorkách vypíš slovom:
a) po (8) rokoch, b) žiaci (9.) tried, c) (7) záchranári.
7. Urč vety podlá zloženia. Pri priraďovacom súvetí urč druh, pri podraďovacom urč druh
vedľajšej vety:
a) Vrátil sa k lesu, ktorý dýchal vôňou ihličia. b) Teraz už viete, čo k vám cítim. c) Študoval angličtinu,
ešte aj v nemčine sa zdokonalil. d) Prišli vtedy, keď sme ich už nečakali. e) Kto si na zem sadá, ten nikdy
nepadá. f) Celý deň hľadal loptu, a napriek tomu ju nenašiel. g) Ťažko sme sa vyškriabali na temeno
vŕška, lebo bol ukrutne strmý.
8. Ranné lúče zalial i ihličie a lístie. Urč gramatické kategórie zvýraznených slov vo vete.
9. Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom vystihuje:
A. úvaha B. charakteristika C. rozprávanie
10. Napíš, čo je: a) monológ, b) repríza.
11. Ako sa volá kratšia epická báseň s pochmúrnym dejom a tragickým koncom?

12. Doplň k názvom diel mená autorov:
a) Bedári, b) Do konca, c) Krvavé sonety, d) Otcova roľa.
13. E Hemingway, A. Sládkovič, M. Kukučín, S. Chalúpka
K autorovi priraď dielo z uvedeného radu:
a) Likavský väzeň, b) Starec a more, c) Detvan, d) Rysavá jalovica.

Pravopisné cvičenie (Doplň vynechané písmená a interpunkčné znamienka.)
Išli sme na b_c_kloch do Banskej Bystrice. Stretli sme sa na _lici Janka Kráľa. Vierk_n brat bol
naš_m sprievodcom. Pozná všetky turistické chodníky skrýše zvierat a liečivé bylinky. Niekedy aj on
urobí chybu veď m_liť sa je ľudské. Hneďsme zjedli mamin ríbezľový koláč. Na Jark_nej tvár_ sa
objavil úsmev keď zbadala siedm_ch chlapcov ktor_ boli zav_nut_ do teplých kožušín.
Neďaleko vzlietli ak_si čiern_ vtáci. Spokojní sme si ľahli do našich narýchlo zhotovených
príb_tkov.

