Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 4-ročnej formy štúdia
na školský rok 2016 / 2017
Variant A
1. Z nasledujúcej vety vypíšte nezhodný prívlastok.
Stádo sa pokojne páslo pri lese za dedinkou. .............................................................................
2. Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná gramaticky správne?
a) Nevyspytateľný výr času odvial ich slávu.
b) Visutou lanovkou sme sa vyviezli až na Lomnický štít.
c) Unavený cestujúci sa do hotela vrátili až neskoro večer.
d) Tatranská lomnica je jednou za najkrajších osád Vysokých Tatier.
3. Podstatné meno ústa sa skloňuje podľa vzoru ......................................................................
4. Do nasledujúcej vety doplňte správne privlastňovacie zámeno.
Rozprávali sa so ............................................................................................................. rodičmi.
5. Spojenie „takýto študent“ napíšte v nominatíve plurálu. .....................................................
6. Spomedzi nasledujúcich slov vyberte pomnožné podstatné meno.
citoslovcia, hniezda, poháre, dostihy, stoly, pomaranče, pravidlá, skúšky .................................
7. V ktorej z nasledujúcich možností sa nachádza jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, neúplná
veta?
a) Jeho sestra nevedela plávať.
b) Vonku prší.
c) Test som hravo zvládol.
d) Na dvere klope jar.
8. Vyberte možnosť, v ktorej sa nachádzajú len slovesá v nedokonavom vide.
a) odsťahovať sa, prísť, načúvať, písať, rozprávať
b) predvídať, rozumieť, napísať, zblednúť, schovávať
c) pochopiť, prečítať, počuť, vymyslieť, lietať
d) žiadať, informovať sa, letieť, cestovať
9. Kto napísal dielo Tri gaštanové kone? ...................................................................................

10. Z nasledujúcej vety vypíšte prisudzovací sklad.
Malé deti sú občas nesmierne zvedavé. .....................................................................................
11. V ktorej možnosti sa nachádza druhotná predložka?
a) Nedávno sme sa v škole rozprávali o pirátoch.
b) O ôsmej ráno som prešiel okolo Richardovho domu.
c) Vo vysokej veži hniezdi vzácny druh dravca.
d) Mama sa bez kľúča nevedela dostať do pivnice.
12. Z nasledujúcej vety vypíšte slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto.
Alegória je umelecký prostriedok, ktorý nemá doslovný význam, a epiteton je básnický
prívlastok. ....................................................................................................................................
13. Vyber možnosť, v ktorej je použitá správna predložka.
a) Zastavím sa už za desať minút.
b) Rýchlo bež pre lekára, je to vážne!
c) Kvôli chorobe zmeškal prijímacie skúšky.
d) To mi ani na um nezišlo.
14. Označ možnosť, v ktorej sa nachádzajú len spisovné výrazy.
a) radosť, sranda, vadiť sa, počítadlo
b) kapsa, nechápať, zavadiť, mejlovať
c) prádlo, lízanka, tlačidlo, Česi
d) razítko, nerozumieť, pravítko, Češi
15. Doplňte tvrdenie. Žáner, v ktorom vystupujú postavy antropomorfických zvierat a na
konci sa nachádza poučenie vyplývajúce z príbehu, sa nazýva ................................................. .
16. Podčiarknuté spojenie je umeleckým prostriedkom, ktorý sa nazýva ...............................
Mesiac sa posadil na oblohu, aby prevzal žezlo noci.
17. Vyberte akostné prídavné mená.

nízky, listnatý, knižný, drahý, nepokojný, malinový

18. Ako sa nazýva rým so schematickým označením ABBA? ....................................................
19. Vyberte násobné číslovky.

dvoje, štvrtina, trojaký, päťkrát, dva razy, tisíci, dvojmo, stý

20. Z nasledujúcej vety vypíšte príslovkové určenie miesta a zhodný prívlastok. Stádo kráv
sa nachádzalo v lese za posledným domom v dedine. ................................................................

Diktát A
Hady žijú na Zemi podľa odhadov odborníkov už niekoľko miliónov rokov. Boli
odpradávna opradené rôznymi tajomstvami, pretože ľudia si dlho nevedeli vysvetliť
spôsob ich života. Aj preto ich sprevádzalo množstvo mýtov a povier. Ako to, že sa
pohybujú rýchlo, ale nemajú nohy? Dokážu zabíjať jediným uhryznutím, ktoré
prichádza rýchlejšie ako blesk. Zhltnú celú korisť, hoci je väčšia ako ich tlama. Dokážu
prežiť v rôznych zemepisných šírkach, dokonale sa prispôsobia extrémnej zime, ale aj
ukrutnému teplu. To boli otázky, na ktoré ľudia dlho nedokázali nájsť uspokojivú
odpoveď. Dnes o nich vieme všetko, ale aj naďalej sa ich bojíme a obdivujeme
zároveň. Kým cicavce a vtáky si väčšinou udržiavajú stálu telesnú teplotu rôznymi
vnútornými mechanizmami, hady sú ektotermické, teda telesnú teplotu si udržiavajú
pomocou slnečného žiarenia. Pri nižších teplotách sú malátne a menej aktívne, vyššie
ich vyčerpávajú a prehriatie ich môže dokonca zabiť. Druhy žijúce v chladnejších
oblastiach sa častejšie vyhrievajú na slnku. Väčšinou sú menšie a tmavšie, aby
dokázali absorbovať viac žiarenia. Zimu prežívajú v spánku a rodia zväčša živé
mláďatá, pretože pri vyhrievaní na slnku by hrozilo aj prehriatie vajíčok v tele.

