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Gymnázium Jura Hronca 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY  7.6.2005  Test Sj  

 

 Na tento papier sa nepodpisuj! 

 Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 40 minút. 

 Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisuj na vyznačené miesto alebo 

hneď k textu úlohy. 

 

I. časť 
Doplň chýbajúce i/í, y/ý: 

Do búdk pre vtáčika som pribl  nové bdlo. Postava vťaza sa len tak 

mhla popr trbúne. Nezvknem bť pšný. Milo sa usmial, mkol 

plecom a zmzol za rohom. Babka mi navarla rzoto z ryţe. Na našom 

sídlsku postavli umelé klzsko. Dedko chová hdnu aj hovädz 

dobtok. Ner do lavice! Ničiv vchor nám prekazl vlet do Tatier. Miško 

je so všetkmi dobr kamarát. Pojedli všetky halušk a zapli ich kslm 

mliekom. Vr vletel na lov na vsokú veţu staroblého hradu. Kto chce 

chtať rby, musí mať rybársk lístok.      

 

II. časť 
 

a) Rozdeľ slabiky zvislou čiarou: 

 

Obďaleč, uprostred, tlkot, odspodu, sladkastý, vyškoliť,  vzplanúť  
             

b) Prepíš vety v správnom tvare: 

 

(Natrieť) chlieb maslom!  _____________________________________________ 

Otec, (viesť) auto opatrne!  _____________________________________________ 

Janko, (zjesť) celý obed! _______________________________________________ 

Zuzka, ( obrus prestieť na stôl!) _________________________________________ 

          

c) Zo slov    počítať, vypíš, myšlienka   vypíš: 

  

1.neznelé párové spoluhlásky:  _______________________________________ 

2.nepárové znelé spoluhlásky  ________________________________________ 
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d)  Nasledujúce slová usporiadaj do vety a napíš ju. 

 SO, KRÍDLACH, RÝCHLO, SPRÁVNY, TOM, ŠÍRILI, NA, ORLÍCH, AKO, O 

 _________________________________________________________________ 

           

 

e) Použi uvedené spoluhlásky a utvor štyri jednoslabičné podstatné mená: 

 ch, ĺ, t, r, k, p, l, t, k, r, s, p, k  

 ________________ ________________ _________________ ________________ 

 

f) Podčiarkni nesprávne výrazy:  

salám – saláma  list – dopis   neni – nie je 

              

g) Napíš číslice slovom:  

5 ___________________________ 9_____________________________ 

15 __________________________ 19 ____________________________ 

              

h) Z viet vypíš slová, v ktorých neplatí pravidlo o rytmickom krátení: 

V dolinách uţ spŕchlo ţltkasté lístie. Na pošte sme prevzali doporučenú zásielku. 

Z parku sa ozýval páví škrek. Začul som niečí šepot. 

 

_____________________________________________________________________  

4b(1b za kaţdé slovo, -0,5b za kaţdú gramatickú chybu) 

 

i) Od uvedených slov utvor podstatné mená ženského rodu: 

prosiť __________________________ kresliť ________________________    

 

 

j) Z nasledujúcej vety vypíš neohybné slovné druhy a pomenuj ich: 

Ej, však som si s tebou pekne zaspieval a zatancoval! 

 

neohybný slovný druh jeho určenie 

(kategória) 

neohybný slovný druh jeho určenie 

(kategória) 

 -  - 

 -  - 

 -  - 
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k) Z nasledujúcich viet vypíš podstatné mená a vedľa napíš vzor, podľa ktorého sa 

skloňujú: 

Ţiaci si na pracovnom vyučovaní urobili šarkany. To bolo radosti! Hokejisti sa 

chystajú na zápas. Sýkorky šantili po jabloniach a po vetvách čerešní. Obecenstvo 

malo pekné oblečenie. Dieťa malo červené líce. 

podstatné meno Vzor podstatné meno Vzor 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

      

 

i) Z prvej vety predchádzajúcej úlohy ( úlohy k) vytvor holú vetu a napíš ju: 

_________________________________________________________________________  

 

j) Prepíš nasledujúce vety tak, že v nich rozviješ: 

1. podmet – Jano chodil uplakaný. ________________________________________ 

 

2. prísudok – Vtáky sa vrátili. ____________________________________________ 

              

 

k) Hlásky v slove vysvedčenie usporiadaj podľa abecedy: ___________________________ 

   

l) Utvor neurčitok od slov: 

som _____________________________ môţem ____________________________

  

m) Napíš vetu s nasledujúcim poradím slovných druhov: 

zámeno, vlastné podstatné meno, sloveso, predloţka, prídavné meno, všeobecné 

podstatné meno 

___________________________________________________________________  

 

n) Utvor zdrobneniny k slovám:  

oblok ___________________________  noha __________________________ 

plech ___________________________  sneh __________________________  
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o) Vypíš z textu príklady na: 

Chceš byť dobrý chlapček, alebo sa budeš biť s kamarátom? Budeme mať 

vlastivedu, či matiku? 

homonymá  __________________________________________ 

citovo zafarbené slovo ____________________________________ 

nespisovné slovo _________________________________________    

 

III. časť 

a) Napíš, ako sa odborne nazýva: 

rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí __________________________________ 

neveršovaný literárny útvar _____________________________________________ 

hra bez slov ________________________________________________________ 

 

b) Dielo s jednoduchým dejom, ktoré sa končí tragicky, sa nazýva:  

Veršovaný alebo neveršovaný útvar, ktorý je určený na spievanie, sa nazýva: 

 

Veršovaný alebo neveršovaný útvar, v ktorom vystupujú zvieratá, konajú a hovoria 

ako ľudia a vyplýva z neho mravné ponaučenie, sa nazýva: 

Veršovaný alebo neveršovaný útvar, ktorého dej je pochmúrny, smutný a vyplýva 

z neho ponaučenie, sa nazýva:  

 

c) Rieš doplňovačku: 

     1                 1. Stará mama. 

      2              2. Gramatická kategória. 

       3                   3. Autorka diela Hrdinský zápisník. 

4                          4. Slovenský zberateľ rozprávok. 

  5                     5. Slovný druh, ktorý spája slová alebo vety. 
 

 

Slovo, ktoré je riešení tajničky je :  

 

d) Pomenuj nasledujúce výrazové umelecké prostriedky: 

1. Tma ako v sude. 

Dievča ako makovička.  

2. Potôčik si veselo spieval. 

Mesiačik na mňa zaţmurkal. 

3. dievčatko, ruţička, trávička –        


