VARIANT B

TEST

1. V ktorom slohovom postupe použiješ slová:
modré oči, dlhé blond vlasy, vysoká postava.
2. Pomenuj uvedené slová, ktoré sa často vyskytujú v ľudových piesňach:
Anička, dušička, šuhajíček, košieľka, líčka.
3. Označ jednočlennú slovesnú vetu.
A. Nehnevaj sa!
B. Rýchlo sme veslovali k brehu.
C. V ušiach mi prudko hučalo.
D. Nepomôže nám už nik.
4. V ktorej z možností sú všetky podstatné mená abstraktné?
A. láska, krok, dobrosrdečnosť, voda
B. chyba, vtip, predaj, kôň
C. dojatie, zmysel, motív, kôra
D. boj, móda, plač, beh
5. V ktorej z možností sú všetky príslovky rovnakého druhu?
A. zajtra, dnes, inokedy, mierne
B. naschvál, preto, zato, milo
C. naspamäť, pomaly, nedávno, navždy
D. hore, vpravo, tam ,zdola
6. Slohové útvary objednávka, list, pozvánka, žiadosť sú písané slohovým
postupom:
A. výkladovým
B. informačným
C. rozprávacím
D. opisným
7. Povahu človeka, jeho schopnosti, vzťah k ľuďom a práci...vystihuje:
A. úvaha
B. opis
C. informácia
D. charakteristika

8. Na lesnej ceste sa ozývali výkriky.
Vyber správne poradie vetných členov vo vete.
A. prísudok, podmet, prívlastok, príslovkové určenie
B. prívlastok, príslovkové určenie, prísudok, podmet
C. podmet, prísudok, príslovkové určenie, prívlastok
D. príslovkové určenie, prívlastok, prísudok, podmet
9. K žánrom ústnej ľudovej slovesnosti nepatrí:
A. pranostiky
B. príslovia
C. rozprávky
D. poviedka
10. Označ gramaticky správne napísané slovné spojenie.
A. verný psi
B. priateľovy rodičia
C. Milkini spolužiaci
D. starostlivý chovatelia
11. Vyber možnosť so správne napísanými číslovkami:
A. Za siedmymi horami a siedmymi dolinami bývali siedmy trpaslíci.
B. Za siedmimy horami a siedmimy dolinami bývali siedmi trpaslíci.
C. Za siedmimi horami a siedmimi dolinami bývali siedmi trpaslíci.
12. V ktorej z možností nenastáva spodobovanie vo všetkých slovách?
A. chlieb, kresba, hĺbka
B. ľudstvo, klbko, zblízka
C. odvaha, pospájať, rozbaliť
13. V ktorej z možností sú vo všetkých slovných spojeniach len osobné zámená:
A. poradíš mi, takíto ľudia, o svojich problémoch, o tých nepočul
B. s vami súťažíme, pustil sa za ním, pozvali ho, budem ťa čakať
C. taký dobrý nápad, samý krik, ony sú šťastné, o akýchsi filmoch
14. Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené všetky slovné druhy v nasledujúcej
vete.
Chceli, aby bolo dobre aj tým dvom.
A. sloveso, spojka, sloveso, príslovka, spojka, zámeno, číslovka
B. sloveso, spojka, sloveso, prídavné meno, spojka, zámeno, číslovka
C. sloveso, spojka, sloveso, príslovka, častica, zámeno, číslovka
15. V ktorej z možností je chybne napísané slovo?
A. slovenský jazyk B.slovan C. Slovák D. Slovenská republika E. slovenský národ

16. Vyber nesprávne tvrdenie:
A. Katarína na ľade, Vianoce na blate – pranostika
B. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne – príslovie
C. Aká matka, taká Katka – príslovie
D. Matej ľady láme – pranostika
17. Ako sa nazýva súhrn všetkých slov, ktoré sa v jazyku nachádzajú?
A. slovník B. Pravidlá slovenského pravopisu C. slovná zásoba D. lexikológia

18. V ktorom roku vzniklo Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej?
A. 1862
B. 1863
C. 863
D. 1843
19. Na literatúre sme čítali Sládkoviča.
Prenesené pomenovanie použité vo vete je:
A. personifikácia
B. metafora
C. prirovnanie
20. Dozvedel sa novinu, ktorá ho potešila.
Urč typ vety podľa zloženia:
A. Jednoduchá rozvitá veta
B. Podraďovacie súvetie
C. Priraďovacie súvetie
D. Zložené súvetie
21. V ktorej možnosti je pravopisná chyba:
A. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
B. Slovenské Národné Divadlo
C. Gymnázium Sama Chalupku
22. Ktoré slová nevytvárajú synonymický rad?
A. spať, chrápať, spinkať
B. jesť, napchávať sa, žrať
C. práca, robota, drina
D. hovoriť, tárať, kráčať

D. metonymia

23. Ktoré frazeologické spojenie vyjadruje, že niečo ide dobre, ľahko?
A. Ide to ako v lete na saniach
B. Ide to ako po masle
C. Má maslo na hlave

24. V ktorej z viet zodpovedajú slovesu tieto gramatické kategórie:
3.osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid
A. Učiteľ sa zrazu tvári vážne.
B. Malý potok zurčal pod lesom.
C. Búrka v nás vzbudzuje strach.
D. Cestoval by budúci mesiac.

25. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená akostné?
A. otcovský prístup, bratovo rozhodnutie
B. užitočné zvieratá, lipový čaj
C. Štúrov hrob, starší syn
D. najväčšia rieka, dobré správanie

DIKTÁT

VARIANT B

Susedkine deti rady chodievali do cukrárne pod Michalskou bránou. Bola to maličká
miestnosť plná lákavých vôní. Stáli tam len štyri stolíky s pohodlnými stoličkami. Na
policiach boli povykladané bonboniéry v pestrých obaloch, cukríky a lízanky
v sklenených dózach. Zvyčajne si vypýtali zmrzlinový pohár s vanilkou a čokoládovými
trubičkami. Dospelí si vypýtali kávičku so šľahačkou posypanou kryštálikmi cukru
a škoricou. Usmiati cukrári vo vysokých bielych čiapkach pripravovali rozličné zákusky
z piškótového cesta, torty s gaštanovým pyré a figúrkami z marcipánu.

Vyhodnotenie testu a diktátu prijímacích skúšok do 1. ročníka
v školskom roku 2015/2016

VARIANT B

TEST
1. opisnom slohovom postupe..........1 bod
2. zdrobneniny..................................1 bod
3. C...................................................1 bod
4. D...................................................1 bod
5. D...................................................1 bod
6. B...................................................1 bod
7. D...................................................1 bod
8. B...................................................1 bod
9. D...................................................1 bod
10. C...................................................1 bod
11. C...................................................1 bod
12. C...................................................1 bod
13. B...................................................1 bod
14. C...................................................1 bod
15. B...................................................1 bod
16. C...................................................1 bod
17. C...................................................1 bod
18. A...................................................1 bod
19. D...................................................1 bod
20. B...................................................1 bod
21. B...................................................1 bod
22. D...................................................1 bod
23. B................................................... 1 bod
24. B................................................... 1 bod
25. D....................................................1 bod

