
VARIANT  B

1. Pri ktorej z frazeologických jednotiek je nesprávne uvedený jej význam?

a/ niečo visí vo vzduchu = napätá situácia
b/ podávať si kľučky = prichádzať jeden za druhým
c/ kocky sú hodené = o veci je rozhodnuté
d/ vziať si niečo na mušku = zacieliť pištoľou

2. Jednoznačné  presné  pomenovania  vecí,  vlastností,  dejov  (v  odbornom  texte)
nazývame:
a/ viacvýznamové slová

b/ termíny

c/ združené slová

d/ odvodené slová

3. V  ktorej z možností sú obidve slovné spojenia napísané správne?

a/ blúdi piešťanskými ulicami, koncert Slovenskej filharmónie
b/ obyvateľ Nového Mesta Nad Váhom, dom pri Úrade práce
c/ súbor Slovenského národného divadla, námestie Slobody
d/ tatranský Národný park, Banskobystričan

4. V  ktorej z možností sú  slová s rovnakým skloňovacím vzorom?

a/ na hospodárstvach, pri Kartágu, v citoslovciach, v prítmí
b/ na reťazi, obciam, s čeľusťami, v jedálni
c/ o rečiach, od myší, v garáži, z nemocnice
d/ dobrodruhovia, galgani, starostom, od sudcov

5. V  lesoch žije množstvo divej zveri.
Ktoré gramatické kategórie prislúchajú podčiarknutému podstatnému menu vo vete?

a/ ženský rod, lokál singuláru, vzor ulica
b/ ženský rod, genitív singuláru, vzor kosť
c/ ženský rod, akuzatív singuláru, vzor dlaň

6.  V  ktorej z viet je sloveso v budúcom čase?

a/ Uvidíš výsosť Poľany - hory.
b/ Mladá mamička uspáva svoje dieťa.
c/ Peniaze určite nehýbu svetom.
d/ Slnko vyhrieva chladnú zem.

7. Štyri tretie diely dvakrát oceneného románu ostali ležať na pulte.



V uvedenej vete sa nenachádza:
a/ základná číslovka, b/ radová číslovka,
c/ násobná číslovka, d/ druhová číslovky.

8. Označ vetu, v ktorej majú všetky prídavné mená rovnaký skloňovací vzor:

a/ Rýchly bežec nestačí rýchlejším.
b/ V sviežom povetrí sa ozývali vlčie náreky.
c/ Husovo presvedčenie potvrdilo sudcov verdikt.
d/ Na výkrese vymaľoval zajacov úkryt a nezabudol ani na líščí chvost.

9. Ktorá z možností neobsahuje slovné spojenia s pravopisnou chybou?

a/ hviezdoslavovský verš, Košický rýchlik
b/ Milkine sánky, štúrovo rodisko
c/ Tomášovi rodičia, piešťanské pramene
d/ kamarátove pero, k husým pierkam

10. V ktorej z možností sú v spojeniach len plnovýznamové slovesá?

a/ nesmieš podľahnúť, kvety vädnú
b/ zostal prekvapený, cesto vykyslo
c/ prestaň kráčať, deti chorľavejú
d/ šaty visia v skrini, neľutuj sa toľko

11.  Išla by si so mnou do múzea?
Ktoré gramatické kategórie patria slovesu v uvedenej vete?

a/ 2. osoba, singulár, prítomný čas, podmieňovací spôsob, činný rod
b/ 2. osoba, singulár, minulý čas, podmieňovací spôsob, činný rod
c/ 2. osoba, singulár, oznamovací spôsob, nedokonavý vid

12. V ktorej z možností sú všetky zámená napísané správne?

a/ niektorí sú zlí, nieči zošit
b/ k tvojim rodičom, s tamtím dobrým priateľom
c/ ktorýsi vojak, so svojim bratom
d/ vy ste múdri, s mojím otcom

13. V ktorej možnosti sú iba vokalizované predložky?

a/ zo, ku, do, po b/ ku, so, vo, odo
c/ proti, za, na, pri d/ pod, nad, pred, sponad

14. V ktorej vete je správne doplnená čiarka?

a/ Otec, ani brat neprišli domov načas.



b/ Rozprával , a rozprával stále to isté.
c/ Klamal, a tak stratil veľa priateľov.
d/ Katka má oči, ako trnky.

15. Včera máloktorý zvládol druhý pokus.
V     uvedenej vete je podmet vyjadrený:

a/ podstatným menom b/ číslovkou
c/ zámenom d/ príslovkou.

16. Ktorá z viet obsahuje predmet?

a/ Na štúdiá neprijímali pre zlý prospech.
b/ Všetci sme zatúžili po dúšku chladeného nápoja.
c/ Stretli sme sa pri ohrade ihriska.
d/ Sadol si na blízku lavičku.

17. Vety podľa obsahu delíme na:

a/ holé, rozvité, s viacnásobným vetným členom.
b/ oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie.
c/ jednočlenné, dvojčlenné.
d/ slovesné, neslovesné.

18. Zuzka zaspieva alebo zarecituje.
Dané spojenie slov je

a/ jednoduchou dvojčlennou vetou s viacnásobným vetným členom.
b/ zloženým súvetím.
c/ podraďovacím súvetím.
d/ priraďovacím súvetím. 

19. Krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie, sa nazýva

a/ hádanka. b/ porekadlo. c/ príslovie. d/ anekdota.

20. ... medzi ktorými strojná Elena oko najvábnejšie mámi ...

Podčiarknuté umelecké prostriedky sú:

a/ personifikácie. b/ metafory. c/ rečnícke otázky. d/ epitetá.

21. Ktorý z uvedených znakov je typický pre balady?

a/ Obsahujú satiru.



b/ Majú pochmúrny dej.
c/ Autor sa v nich vysmieva zlému.
d/ Vystupujú v nich len skutočné postavy.

22. Rým je 

a/ skupina veršov obsahujúca určitú myšlienku.
b/ skrytý, utajený význam.
c/ zvuková zhoda slabík na konci veršov.
d/ vtipne pomenovaný predmet alebo jav.

23.  Ktorá dvojica spisovateľov tvorila v     období romantizmu?

a/ Janko Kráľ, Andrej Sládkovič 
b/ P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín
c/ Ján Smrek, Miroslav Válek
d/ Milan Lasica, Július Satinský

24. Aký jazykový štýl sa uplatňuje v encyklopédiách?

a/ umelecký
b/ hovorový
c/ odborný
d/ administratívny

25. V ktorom roku bolo založené Prvé slovenské gymnázium v Revúcej?



Variant B

Diktát

Na našom území je viac než štyritisíc jaskýň. 

Vstup do nich je možný len vtedy, keď sa človek vplazí dovnútra.

Objavitelia môžu byť zaskočení aj visiacim netopierím národom.

Jedna z jaskýň sa nachádza aj pri obci Važec.

Jaskyňu zdobia unikátne kvapľové útvary, či tryskajúce jazierka s jemnými vírmi.



Vyhodnotenie testu a     diktátu prijímacích pohovorov do 1. ročníka SŠ v     školskom roku
2012/2013 – variant B
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0 – 2ch. ............5b. Diktát ............. 5b.
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