Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
Cvičný test na prijímacie skúšky zo SJL do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/2014
Správnu odpoveď zakrúžkujte!
1. Správne napísaný výraz je :
1b
a) na Ulici 17. novembra b) na ulici 17. novembra c) na Ulici 17. Novembra d) na Ulici 17 Novembra
2. Spodobovanie je:
a) zvuková zhoda na konci veršov
b) zvuková zhoda samohlások na konci veršov
c) zmena výslovnosti spoluhlások pred nasledujúcou hláskou
d) zmena výslovnosti samohlások po predchádzajúcej hláske.

1b

3. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne?
a) víryť, vír, pyskot, piskatý b) víriť, výr, piskot, pyskatý
d) výriť, vír, pyskot, pyskatý

1b
c) výriť, výr, piskot, piskatý

4. Správne tvary 2.osoby rozkazovacieho spôsobu sú :
a) pi, umy, vi, prikry b) pij, umyj, vij, prikryj c) pi, umy, vi, prykry

1b
d) pi, umi, vy, prikry

5. Výraz „medzi 1. 20 pretekármi“ sa správne napíše:
a) medzi prvými dvadsiatymi pretekármi
b) medzi prvími dvadsiatimi pretekármi
c) medzi prvými dvadsiatimi pretekármi
d) medzi prvými dvaciatimi pretekármi.

1b

6. Čo platí o slovách: vánok, vietor, vetrík, víchor, víchrica?
a) sú to homonymá
b) sú to synonymá
c) sú to opozitá
7. Ktorá veta je štylisticky nesprávna?
a) Jana, prečo ste mi nezavolala?

1b
d) majú spoločný základ
1b

b) Jana, prečo ste mi nezavolali?

8. V ktorej z viet sa vyskytujú gramatické kategórie: 2. osoba plurálu, nedokonavý vid, prítomný čas? 1b
a) Hovoril o vás. b) Rozprávaj nám vtipy. c) Hovoríte zle. d) Dopíš úlohu!
9. Akým slovným druhom je vyjadrený podmet vo vete: Hladný pýtal kúsok chleba.
a) podstatným menom
b) prídavným menom
c) vo vete nie je podmet

1b

10. Koľko určovacích skladov je vo vete: Po prázdninovom oddychu zaplnili žiaci a žiačky svoje triedy.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 0
1b
11. V ktorej z možností je nesprávna pádová prípona?
a) G sg. – idey b) D sg. – idei c) L sg. - idey d) A pl. – idey

1b

12. Slová ohýbané stupňovaním sú:
a) podstatné mená, prídavné mená b) prídavné mená, zámená c) prídavné mená, číslovky
d) príslovky, prídavné mená

1b

Pokračovanie na ďalšej strane

13. Rozhodnite, či sú všetky nasledujúce súvetia priraďovacie:
Podali si ruky a srdečne sa porozprávali. Podali si ruky, ale nerozprávali sa. Podali si ruky alebo
sa potľapkali po pleci. Podali si ruky, no rozišli sa.
a) áno
b) nie

1b

14. Ak určite v nasledujúcej vete vetné členy v poradí za sebou, ktorá z možností bude správna?
1b
Pri prvom dome ma privítal štekot psa.
a) príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, predmet, prísudok, podmet, prívlastok nezhodný
b) prívlastok zhodný, príslovkové určenie miesta, podmet, prísudok, prívlastok zhodný, predmet
c) prívlastok zhodný, príslovkové určenie miesta, predmet, prísudok, podmet, prívlastok nezhodný
d) prívlastok nezhodný, príslovkové určenie miesta, podmet, prísudok, podmet, prívlastok nezhodný.
15. Ktorý výraz je napísaný s chybou?
a) mojim rodičom b) s tvojím priateľom c) s tvojími prateľmi

1b
d) mojich rodičov

16. V ktorej z možností sú všetky číslovky napísané správne?
a) päťráz, osemnásobný, osem krát
b) trikrát, sedem násobný, osemkrát
c) jedenásťkrát, tisíc ráz, stonásobný
d) tri krát, tisíc ráz, sto násobný

1b

17. Keď nerozumiete ustálenému slovnému spojeniu, ktorý slovník použijete?
a) synonymický b) cudzích slov c) frazeologický d) výkladový

1b

18. Označte nehodiace sa slovo:
a) opisný b) výkladový c) odborný

1b
d) informačný

19. V ktorej z uvedených slov nedochádza k spodobovaniu:
a) z kopca b) prosme c) pád koňa d) v biede

1b

20. V ktorej z možností nevznikli všetky slová rovnakým slovotvorným postupom:
a) opísať, nadporučík, elektrovŕtačka
b) zemeguľa, autoškola, zverolekár
c) vybehnúť, podporučík, výstup

1b

21. Pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík je:
a) rým
b) verš
c) rytmus
d) melódia

1b

22. Ktorý literárny žáner nepatrí do ľudovej slovesnosti:
a) balada b) povesť c) poviedka d) pieseň

1b

23. Základné literárne druhy sú:
a) poviedka, novela, román b) dráma, lyrika, epika c) báseň, pieseň, próza
d) komédia, tragédia, dráma

1b

24. Ktorá dvojica slov patrí k sebe:
a) epiteton – rozhovor b) alegória – epiteton

1b
c) dialóg – inotaj

d) satira – výsmech
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25. Doplňte slová:
4b
a) ................................ je stručný zápis deja v bodoch.
b) V tvaroch genitívu plurálu podstatných mien báseň, pieseň sa porušuje...................... ................
c) .................................je tónové vlnenie hlasu.
d) ...................... ......................... .................... sú podstatné mená, ktoré tvarom plurálu
pomenúvajú jeden predmet a tvary singuláru sa od nich netvoria.
26. Z ukážky č.1 vypíšte:
6b
a) jednu personifikáciu.....................................................................................................................
b) jednu metaforu.............................................................................................................................
c) jeden epiteton...............................................................................................................................
d) určte rým.......................................................................................................................................
e) určte, akým slovotvorným postupom vzniklo slovo - dáždik.....................................................
f) určte jazykový štýl ukážky...........................................................................................................
Ukážka č.1 :

Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenké pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy,
ošumelá jeseň márnivá.
( Milan Rúfus)

Ukážka č.2:
J. G. Tajovský - Maco Mlieč ( úryvok)
Gazda mal už okolo šesťdesiat rokov, lenže sa nedal s Macom ani porovnať. Bohatý, doprial si, nič
nerobil, peši nevyšiel ani do poľa, nuž mal brucho ako súdok a tvár ako mesiac na splne, a na Macovi
iba ohorená, čierna, chlpatá kožka na širokých, veľkých kostiach, čaptavá noha a dokľavené prsty na
rukách.
27. Ako slohový útvar v ukážke č.2 autor využil charakteristiku.
a) áno
b) nie

1b

28. Z ukážky č. 2 vypíšte jedno slovo, v ktorom sa nachádza slabikotvorná spoluhláska.
..........................................

1b

29. Podčiarknuté slovo v ukážke č.2 je:
b) číslovkou
a) časticou

1b
c) príslovkou

d) predložkou

30. Z ukážky č. 2 vypíšte jedno prirovnanie........................................................................................ 1b

