ZAČIATOK TESTU ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Ukážka č.1 – Margita Figuli: Tri gaštanové kone
Keď sa kôň ani pri najbolestnejších úderoch nepohol, lebo bol už celkom dobitý,
Zápotočný prešiel k jeho hlave a luzol ho dva razy po pysku.
Kôň sa vyhodil vysoko do povetria a vytrhol Magdaléne uzdu z ruky. Zápotočný v
zúrivosti zahnal sa na Magdalénu, ale odhodila sa a znova chytila s námahou remence.
- Drž ho! - zaškrečal a v tom už aj ťal, ako bez rozumu zviera po papuli, po ušiach, po
očiach. Kôň sa metal a hľadal záchranu. Hodil sa vše napravo a zas naľavo. Magdaléna ho
už nevládala udržať a pustila remence. Kôň sa zahodil ponad ňu a vyvrátil z brázdy pluh.
Magdaléna ostala ležať pod jeho bruchom, a stačil zásah kopytom, aby dokonala.
Vtedy som už vedel, čo mám robiť.
Aký som bol dlhý, pustil som sa dolu medzami. Kým som doletel, koňovi syčala na
všetky strany z pysku krv. Ale Zápotočný ho ďalej mlátil a nedbal ani na to, v akom
nebezpečenstve je jeho žena.
Kedykoľvek si na to spomeniem, zdá sa mi, že na tej oráčine vtedy, ako sa hovorí, stál
sám Kristus, lebo bez jeho prítomnosti bolo by sa stalo niečo strašného.
1.
a)
b)
c)
d)

Podčiarknite, čo z ukážky nevyplýva:
Magdalénu privalil kôň.
Magdaléna mohla umrieť.
Magdaléna umrela.
Magdaléna už nevládala udržať koňa.

2. Nahraďte podčiarknuté slovo v prvom odseku synonymom tak, aby sa zachovali
zvyšné slová v uvedenom tvare.
3.
a)
b)
c)

Rozprávač príbehu chce posledným odsekom povedať:
že je rád, že nakoniec tam prišiel Kristus, ktorý Magdalénu zachránil,
že keby tam nestál Kristus, tak by Magdaléna zomrela,
že vďaka Bohu sa nakoniec situácia neskončila tragicky.

4. Zakrúžkujte správne odpovede. Na základe ukážky môžeme povedať
o Zápotočnom, že bol:
a) Magdalénin muž,
b) statočný,
c) milovník zvierat,
d) zúrivý,
e) agresívny.
5.
a)
b)
c)
d)

Zakrúžkujte správnu odpoveď. Ukážka má znaky:
informačného slohového postupu,
výkladového slohového postupu,
rozprávacieho slohového postupu,
opisného slohového postupu.

6. Zo zvýraznenej vety tučným písmom vypíšte predložky.

7. Napíšte vzory týchto podstatných mien uvedených v ukážke.
a) kôň,
b) zviera,
c) papuľa,
d) oráčina.
8. Utvorte zdrobneniny z týchto slov:
a) Magdaléna,
b) brucho,
c) zviera,

d) papuľa

9. Napíšte, koľko prísudkov je v nasledujúcej vete.
Kôň sa vyhodil vysoko do povetria a vytrhol Magdaléne uzdu z ruky.
10. Napíšte, ako nazývame nasledujúcu vetu podľa obsahu.
Drž ho!
Ukážka č. 2 – M. Rúfus: Báseň a modlitba
Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače, je to rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.
Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš – dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.
Modlitbička to osuší.
A ako božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.
Poznámka: priskyrica = živica
11. Zakrúžkujte, čo neplatí o obsahu druhej strofy.
a) Obrazne je živica slzami stromu.
b) Modlitba pomáha zastaviť plač človeka.
c) Lícami sa môžeme rozprávať.
12. Napíšte, k akému literárnemu druhu zaraďujeme uvedenú ukážku.
13. Napíšte schému a druh rýmu v uvedenej básni.
14. Napíšte, aký umelecký prostriedok využíva autor, keď píše, že plače oblak, nebo
plače, plače lúka, a pod.
15. Vypíšte z básne číslovku.
16. Z podčiarknutého slovesa v básni vytvorte rozkazovací spôsob v negatívnom
tvare, v jednotnom čísle.
17. Napíšte základný tvar zámena, ktorého tvary nachádzame v poslednom verši
ukážky.

18. Vypíšte prisudzovací sklad z verša Čo sa ty v básni dozvedáš:
19. Napíšte, akým vetným členom je podčiarknuté slovo v nasledujúcom verši:
....sa rozprávajú o duši.
Ukážka č.3 - http://www.inzercia.sk/inzerat-CMA7989-krasne-steniatka-lhasa-apso/
Chovateľská stanica Barkhor ponúka dve krásne šteniatka,
psíka aj sučku s PP plemena lhasa apso po výstavne
úspešných rodičoch. Obidvaja rodičia Interšampióni,
šampióni Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľska a Čiech
a sú typickí predstavitelia plemena. Lhasa apso je malé
dlhosrsté plemeno s možnosťou strihania, nepĺzne, vhodné
aj pre alergikov. Sú to nekonfliktní a veľmi prijemní
spoločníci. Chovateľský servis je samozrejmosťou.
Šteniatka od začiatku vyrastajú spolu s nami, sú postupne
socializované. Šteniatka sú pravidelne odčervované,
zaočkované, majú vystavený EU pas. Šteniatka sú
pripravené odísť do nových domovov a užívať si život spolu s vami. Nezáväzná návšteva
možná, cena dohodou.
20. Zakrúžkujte správnu odpoveď. Takýto inzerát ale jemu podobné nemôžeme
nájsť:
a) na internete
b) na plagáte
c) v odbornej publikácii o psoch
d) v novinách
21. Zakrúžkujte správnu odpoveď. Cieľom inzerátu je:
a) vyrozprávať príbeh,
b) vysvetliť nejaký termín alebo problém,
c) opísať nejaký predmet alebo jav,
d) informovať.
22. Napíšte, čo v tomto inzeráte chýba, aby boli informácie pre kupujúceho
kompletné.
23. Zakrúžkujte, čo z inzerátu pre kupujúceho nevyplýva.
a) má na výber obidve pohlavia plemena lhasa apso,
b) rodičia šteniatok sa zúčastnili na výstavách vo viacerých štátoch,
c) môže ich prísť navštíviť a nemusí si ich kúpiť,
d) má si sám určiť cenu, ktorú je ochotný za šteniatka zaplatiť.
24. Zakrúžkujte, čo má autor na mysli, keď píše, že šteniatka sú postupne
socializované.
a) majitelia im povedali, čo znamená slovo socializmus,
b) majitelia ich postupne začleňujú do života s človekom,
c) majitelia o nich napísali aj na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook.

25. Vypíšte z inzerátu 2 slová, v ktorých sa nachádza slabikotvorná spoluhláska.
26. Napíšte, ako nazývame vyznačené výrazy tučným písmom v inzeráte z hľadiska
tvorenia slov.
27. Napíšte neurčitok slovesa, ktoré chýba v podčiarknutej časti súvetia.
28. Napíšte antonymá k nasledujúcim slovám:
a) malé,
b) vhodné,
c) nekonfliktné, d) príjemné
29. Napíšte 2. stupeň prídavných mien malé a krásne.
30. Napíšte, aký typ prísudku je v nasledujúcej vete.
Šteniatka sú pripravené odísť do nových domovov.
31. Prepíšte gramaticky správne spojenie šampión Slovenska tak, že z názvu štátu
vytvoríte prídavné meno.
32. Doplňte v pravopisnom cvičení, ktoré máte uvedené v odpoveďovom hárku,
správne písmená.

KONIEC TESTU ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Evanjelická spojená škola – Evanjelické gymnáziu, Juraja Tranovského,
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Odpoveďový hárok k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Otázka Odpoveď
1.

Kód

Body

a) b) c) d)

1

2.

1

3.

a) b) c)

1

4.

a) b) c) d) e)

1

5.

a) b) c) d)

1

6.

1

7.

4
a).............................................., b)..............................................,
c).............................................., d)..............................................

8.

4
a).............................................., b)..............................................,
c).............................................., d)..............................................

9.

1

10.

1

11.

a) b) c)

1

12.
13.

1
Schéma:

Druh rýmu:

2

14.

1

15.

1

16.

1

17.

2

18.

2

19.

1

20.

a) b) c) d)

1

21.

a) b) c) d)

1

22.
23.

2
a) b) c) d)

1

Body

24.

a) b) c)

1

25.

2

26.

1

27.

1

28.

2
a).............................................., b)..............................................,
c).............................................., d)..............................................

29.

2

30.

2

31.

1

32.

Pravopisné cvičenie:

5

Vtedy in_ závistliv_ neprajníci zlatokopov_ veľmi závideli.
Maláktor_ si uvedomil, že
bohatstvom sa rýchlo skr_v_ ľudsk_ charakter. Orl_ skalné
prinášali potravu. Po dvesto
tridsiat_ch siedm_ch kilometroch sme prišli do cieľa.
Počet bodov spolu:

Evanjelická spojená škola – Evanjelické gymnáziu, Juraja Tranovského,
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Kľúč k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Otázka Odpoveď

Body

1.

c)

1

2.

buchol/ tresol/švacol/udrel a pod.

1

3.

c)

1

4.

a) d) e)

1 (musia byť všetky
3)

5.

c)

1

6.

do, z

1 (každá 0,5b)

7.

4
a) stroj, b) dievča, c) ulica, d) žena

8.

4
a) Magdalénka, b) bruško, c) zvieratko, d) papuľka

9.

2

1

10.

rozkazovacia

1

11.

c)

1

12.

lyrika

1

13.

Schéma: AABB

14.

personifikácia

1

15.

dve

1

16.

Nerozprávaj!

1

17.

ony

2 (keď dá oni, 1b)

18.

ty sa dozvedáš

2

19.

predmet

1

20.

c)

1

21.

d)

1

22.

kontaktné údaje/telefón, mejl, adresa

2

23.

d)

1

24.

b)

1

25.

dlhosrsté, nepĺzne

2

Druh rýmu: združený

2

26.

skratky

1

27.

byť

1

28.

2/každé za 0,5b
a) veľké, b) nevhodné, c)konfliktné, d) nepríjemné

29.

menší, krajší

2

30.

slovesno-menný/ menný

2

31.

slovenský šampión

1 (musí byť gram.
správne)

32.

Pravopisné cvičenie:
Vtedy iní závistliví neprajníci zlatokopovi veľmi závideli.
Maláktorý si uvedomil, že bohatstvom sa rýchlo skriví
ľudský charakter. Orly skalné prinášali potravu. Po dvesto
tridsiatich siedmich kilometroch sme prišli do cieľa.

5

