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NEOTVÁRAJ, POČKAJ NA POKYN!
PREČÍTAJ SI NAJPRV INFORMÁCIE!

Milí žiaci,
vítame Vás na Strednej odbornej škole technickej na Volgogradskej ulici v Prešove. Teší
nás, že ste sa pri výbere školy rozhodli pre našu školu, na ktorej chcete stráviť
nasledujúce štyri roky zavŕšené maturitou. Chýba Vám k tomu už len jeden krok – táto
náročná, nie však neprekonateľná skúška.





Test obsahuje 16 úloh.
Každú úlohu si pozorne prečítajte.
Na vypracovanie testu máte 60 minút.
Odpovede zapisujte podľa pokynov priamo do testu.

Želáme Ti veľa úspechov!

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, VOLGOGRADSKÁ 1,
PREŠOV

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry
variant A

___________________________________________________________________________
1. Nájdite, ktorá z viet má stúpavú melódiu:

(1b)

a) Aj tebe sa páčia zvieratká?
b) Mám rád všetky zvieratká.
c) Aké krásne zvieratká!
d) Ktoré zvieratko máš rád?
__________________________________________________________________________________
2. Podčiarkni slová, pri ktorých dochádza k spodobovaniu:

(4b)

zbližovať sa, vzpínali sa, kamenný, vľavo, ľahkosť, bez ktorého, včela
_________________________________________________________________________________
3. K slovám napíšte antonymá:
a) koniec __________
b) západný __________
c) von__________
d) nikto __________

(4b)

__________________________________________________________________________________
4. Podstatné mená napíšte v uvedenom tvare:

(4b)

a) sused (I pl.) __________
b) priateľ (G sg.) __________
c) krv (I sg.) __________
d) sestra (N pl.) __________
_________________________________________________________________________________
5. Urč slovné druhy vo vete a vypíš ich slovom: Vystupoval odtiaľ tenučký pásik dymu.
(5b)
Vystupoval …………………………………..
odtiaľ ……………………………………………
tenučký ………………………………………..
pásik …………………………………………….
dymu ……………………………………………
_________________________________________________________________________________
6. Označ, ktorá z hier nestavia na zrakovom kontakte:

(1b)

a) rozhlasová
b) televízna
c) bábková
_________________________________________________________________________________
7. Pomenujte uvedené básnické prostriedky:

(4b)

a) obloha stíchla __________
b) biely ako stena __________
c) zlatisté pole __________
d) kamienok __________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
8. Vypíšte slovo, ktoré do uvedeného radu slov nepatrí:

(3b)

a) epická báseň, lyrická báseň, legenda__________
b) dráma, epika, lyrika, óda__________
c) metafora, metonymia, anekdota, personifikácia __________
_________________________________________________________________________________
9. Inštitúcia Matica slovenská sa nachádza:

(1b)

a) v Prešove
b) v Martine
c) v Košiciach
_________________________________________________________________________________
10. Ktoré z nasledujúcich slov sa nevzťahuje na poéziu:

(1b)

a) recitácia
b) strofa
c) dramaturg
d) básnik
_________________________________________________________________________________
11. Ktoré vysvetlenie príslovia je správne? Čo si kto navaril, nech si aj zje:

(1b)

a) Každý má znášať dôsledky svojich činov.
b) Jedlo nech je iba ten, kto si ho pripravil.
c) Nepatrí sa nikomu ujedať z jeho jedla.
d) Kto nepracuje, nech neje.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
12. Označ nesprávnu možnosť priradenia autora k dielu:

(1b)

a) Andrej Sládkovič – Marína
b) Ivan Krasko – Nox et solitudo
c) Ján Hollý – Svätopluk
d) Ľudoví Štúr – Malomestské rozprávky
__________________________________________________________________________________
13. Doplňte správne odpovede:

(3b)

a) Jeden riadok básne je __________ .
b) Viac veršov vytvára __________ .
c) Zvuková zhoda slabík na konci verša je___________.

14. Pomocou prípony –ný utvor prídavné mená zo slov: oko, rodina, jar, noc, rastlina
(5b)

__________________________________________________________________________________
15. Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom vystihuje:
a)

úvaha

b)

charakteristika

c)

rozprávanie

(1b)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
16. V ktorej z uvedených viet je použitý odborný štýl: (

1b)

a) Na matike sme preberali rovnice.
b) Žiadam o potvrdenie o účasti na seminári.
c) Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi.
d) Laminárne prúdenie je prúdenie kvapaliny, pri ktorom prúdnice zostávajú pravidelne rozložené.
__________________________________________________________________________________

