SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI
TAJOVSKÉHO 15, 040 01 KOŠICE

Ukážka prijímacej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry

1. Do textu doplňte chýbajúce hlásky. Pri hrubo vyznačených písmenách vyberte správnu možnosť.
(Hodnotenie doplňovačky je rovnaké ako pri diktáte.)
Minul_ týždeň sme sa vrátili _ dovolenky v D/dubaji. Hotel_ boli na v_ber. V mojom kufr_ bolo
_šetko zbalené. Sestra sa ešte povaľovala vo fotel_. Zrazu sme počuli ako prepravujú po ulici kontajner_.
Najmladší brat si aj tak ďalej l_stoval v šlab_kári.
Prechádzali sme okolo Z/zoologickej záhrady, kde sme zazreli krokod_l_, hrochy a slony. Poslednú
kr_žovatku pred letiskom riadili št_r_ semafor_. Na letisku sme hľadali náš let v reg_str_ leto_. Otec si
ešte r_chlo prekontroloval nové kontakty v adresár_. Mama si chystala pracovné mater__l_.
Po príchode domov nás v_tali naše ps_. Navštívili sme starkú, ktorá sa práve starala o kohúty, morky
a sliepky. Stark_ sa hneval, že v bojler_ zase nie je/nieje teplá voda. Priniesli sme im dar_. Spoločne sme
spom_nali na krásne zážitky _ dovolenky.
Budúci rok sa p_jdeme poprechádzať medzi E/egyp__k_m_ S/sf_ngam_ a p_ram_dami.
Úlohy 2 – 8 sa viažu k textu – pravopisnému cvičeniu.
2. Z textu vyplýva, že na dovolenke v Dubaji bola:
a) 4-členná rodina
b) 5-členná rodina
c) minimálne 6-členná rodina

d) 3-členná rodina

3. Vo zvýraznenej vete v 1. úlohe určte vetné členy.

4. Z poslednej vety 3. odseku vypíšte nezhodný prívlastok a zmeňte ho na zhodný.

5. Z textu ukážky:
a) Vypíšte prídavné meno v 3. stupni.

________________________

b) Určte jeho gramatické kategórie a vzor.

________________________

6. V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými spoluhláskami?
a) vŕby, stĺpy, kŕdeľ, pŕhľava

b) stĺpček, starček, vŕzgať, zrno

c) dlane, vrásky, krásky, slnko

d) vlaky, lipa, tŕne, plte, kŕmiť

7. Správne píšeme tvary prídavných mien:
a) o sokolom mláďati, s husými perami, sivovlasý starci, Mišovi priatelia,
b) o Sokolom mláďati, s husímy perami, sivovlasé starci, Mišovy priatelia
c) o sokoľom mláďati, s husími perami, sivovlasí starci, Mišovi priatelia
d) o sokolom mláďati, s husými perami, sivovlasí starci, Mišovi priatelia

8. V ktorej z možností sú všetky číslovky pravopisne správne?
a) prvým slovom, druhý záujemcovia, tri razy sa predviedli
b) pred druhými pytačmi, tretíkrát prišiel, mnohí návštevníci
c) päť násobný pokus, prvý kráľ, po desiatich dňoch
d) dvakrát odmietla, štyrirazy, desiati ľudia

9. Označte vetu so správnou interpunkciou.
a) Kráľ chcel, aby sa dcéra smiala.

b) Podarilo sa nájsť odvážlivca čo zvíťazil?

c) Dievčina ani nevedela prečo sa nesmeje.

d) Kráľ, najväčší panovník chcel dobro dcéry.

10. Kto a kedy uzákonil spisovný slovenský jazyk na základe stredoslovenského nárečia?

11. Pomenovania epocha, doba, éra, obdobie sú:
a) antonymá

b) synonymá

c) homonymá

d) viacvýznamové slová

12. Napíš po 1 príklade na:
a) slangové slovo –

c) historizmus –

b) neologizmus –

d) knižné slovo –

13. Označte možnosť, v ktorej nevznikli obe cudzie slová skladaním?
a) supermarket, makroekonomika

b) elektromobil, kongresman

c) šéfproducent, racionálny

d) mikroanalýza, psychohygiena

14. Určte, ku ktorému umeleckému prostriedku zaraďujeme spojenie požiadať o ruku.
a) metafora

b) personifikácia

c) prirovnanie

d) metonymia

15. Dejovosť, jednoduchá kompozícia, motív záhady sú základnými znakmi:
a) románu

b) detektívky

c) balady

d) poviedky

16. V ktorej možnosti sú správne uvedené druhy románov?
a) dievčenský, dobrodružný, generačný

b) chlapčenský, sci-fi, prírodný

c) dobrodružný, psychologický, ľudový

d) generačný, umelecký, sociálny

17. Združený rým má schému:
a) a a b c

b) a b a b

c) a a b b

d) a b c b

18. Základné literárne druhy sú:
a) lyrika, epika, epos

b) epika, próza, dráma

c) dráma, komédia, lyrika

d) lyrika, epika, dráma

19. Napíšte 4 žánre, ktoré zaraďujeme do epiky.

20. Zvuková zhoda slabík na konci veršov sa nazýva:
a) verš

b) strofa

c) rým

d) stopa

