Gymnázium, Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na školský rok 2019/2020/C
Úlohy:

KÓD

I. Práca s textom
Ukážka č.1 Hra o tróny/Game of Thrones (upravené pre potreby testu)
•
•
•
•
•
•
•
•

Je americký dobrodružno-fantastický televízny seriál z produkcie televízie HBO.
Premiéru mal na kanále HBO, v apríli 2011.
Prilákal rekordné množstvo divákov a získal si medzinárodný fanclub.
Získal množstvo ocenení - medzi nimi aj dvanásť amerických cien Emmy.
Záverečná séria obľúbeného seriálu bude mať premiéru až rok a pol po skončení siedmej série, ktorá sa
zavŕšila v auguste 2017.
Očakáva sa, že posledná sezóna odhalí, ktorá z bojujúcich rodín vo fiktívnych siedmich kráľovstvách
vo Westerose vyhrá multigeneračný boj o ovládnutie Železného trónu.
Seriál je najväčším hitom HBO v jeho doterajšej histórii. V Spojených štátoch má približne 30 miliónov
divákov a niekoľko ďalších miliónov po celom svete.
Seriál vznikol podľa knižnej série od George R. R. Martina s názvom Pieseň ľadu a ohňa.

Úlohy:
1. Knižná predloha seriálu sa nazýva:
a) Sedem kráľovstiev
b) Ovládnutie Železného trónu
c) Pieseň ľadu a ohňa
d) Hry o tróny
2. Napíšte, ktorá séria mala premiéru v roku 2019:
a) siedma
b) prvá
c) ôsma
d) dvanásta
3. Slovo z textu multigeneračný nahraďte správnym synonymom:
a) veľageneračný
b) sedemgeneračný
c) viacrodový
d) viacgeneračný
4. Vyberte, ktoré slovo je v texte napísané nesprávne:
a) siedmich
b) fanclub
c) dobrodružno-fantastický
d) fiktívnych
5. Určte, koľko gramatických alebo štylistických chýb sa nachádza vo vete: Premiéru mal na kanále
HBO, v apríli 2011.

a)
b)
c)
d)

jedna
dve
tri
žiadna

Ukážka č.2 Tušil som, že príchod sesternice obráti všetko hore nohami. Pekné prázdniny, len
čo je pravda! Zavesia mi na krk mestskú slečinku, čo nad všetkým ohŕňa nos, a vraj – venuj sa jej.
A pritom je ešte aj o tri roky staršia. To som zvedavý, čo môžem mať spoločné so štrnásťročným
mestským dievčaťom, keď nevie hrať futbal. Aj to meno. Beta. A aká bola naň pyšná. Hovorila síce,
že je Alžbeta, a tvrdila, že je to kráľovské meno, ale pre mňa bola len Beta.
Vyzerala ako chlapčisko. Chudá, nohatá, krátke vlasy, nos posiaty hrdzavými bodkami. Prišla
v ak_chsi šatách, ale hneď sa prezliekla a chodila stále v žltom tričku a v kratučkej sukni, ktorá sotva
zakrývala tú typickú dievčenskú bielizeň. A na hlave nosila baretku. Hovorím, úplný chlapčenský
pupok... A vôbec. Liezla mi absolútne na nervy.
(Dušan Mitana – Letné hry, úryvok, text je upravený pre potreby testu)
Úlohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Z podčiarknutej vety vypíšte podmet a prísudok.
Určte slovný druh slova napísaného tučným písmom.
V uvedenom texte určte typ rozprávača.
Vysvetlite význam slovného spojenia napísaného šikmým písmom.
Napíšte slovom, koľko rokov mal chlapec z daného úryvku.

II. Všeobecné úlohy z jazyka a literatúry (správna je len jedna odpoveď)
1. Nezmysel sa v umeleckej literatúre nazýva:
a) absurdita b) nonsens c) aforizmus d) anekdota
2. Z uvedených možností vyberte tú, v ktorej sa nachádzajú len želacie vety:
a) Dobré ráno! Obuj sa! Veľa zdravia a šťastia! Drž mi palce! Do skorého videnia!
b) Dobré ráno! Veľa zdravia a šťastia! Drž mi palce! Do skorého videnia! Polej kvety!
c) Dobré ráno! Veľa zdravia a šťastia! Umy si ruky! Drž mi palce! Do skorého videnia!
d) Dobrú noc! Prajem pekný deň! Veľa zdravia a šťastia! Veľa lásky! Do skorého videnia!
3. Z uvedených možností vyberte tú, v ktorej sa nachádzajú len zložené slová:
a) samohláska, zememerač, zemný, zemepisný, zemina, zemepisec
b) pravdepodobný, kníhtlač, perokresba, tretíkrát, päťročný, mnohonásobný
c) zlatožltý, striebristý, zlatistý, staroružový, veľakrát, nosorožec
d) mikroskop, mikrób, rýchlokorčuľovanie, mikrobiológia, milimeter, makrobiotika
4. Akým literárnym žánrom je nasledujúca ukážka?
Každé more musí mať brehy. Aj more žiaľu.
a) frazeologizmus b) aforizmus c) vtip d) príslovie
5. Z uvedených možností vyberte tú, v ktorej nie pravopisná ani gramatická chyba:
a) Soňa si podala prihlášku na Gymnázium v Spiskej Novej Vsi.
b) Soňa si podala prihlášku na Gymnázium, Školská 7 v Spišskej Novej Vsi.
c) Soňa si podala prihlášku na jedno Gymnázium v Spišskej Novej Vsi.
d) Soňa si podala prihlášku v Spišskej Novej Vsi na gymnázium.

6. V ktorej z uvedených možností dochádza k spodobovaniu všetkých slov:
a) dievča, od mužov, súdi, diskusia
b) nešťastná, lopta, ježko, pravdepodobný
c) kresbička, pred, s mamou, k dedkovi a k babke
d) prosba, nikdy, bez, so mnou
7. Z uvedených možností vyberte tú, v ktorej sa nachádza definícia anafory:
a) štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním hlások toho istého slova alebo skupiny slov na
konci veršov alebo viet.
b) opakovanie tých istých slov na začiatku veršov alebo viet.
c) štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním hlások toho istého slova alebo skupiny slov na
začiatku veršov.
d) štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním hlások toho istého slova alebo skupiny slov na
konci veršov, polveršov, strof.
8. Z uvedených možností vyberte správne tvrdenie:
a) Antonymá alebo opozitá patria k dôležitým syntaktickým prostriedkom.
b) Antonymá patria k dôležitým kompozičným prostriedkom básne alebo textu.
c) Antonymá alebo opozitá patria do morfológie.
d) Antonymá a synonymá sú rovnoznačné slová.
9. Ktorá ľudová múdrosť upozorňuje na negatívnu ľudskú vlastnosť?
a) Chváliť sa cudzím perím.
b) Dočkaj času ako hus klasu.
c) Jablko nepadne ďaleko od stromu.
d) Komu niet rady, tomu niet pomoci.
10. V ktorej možnosti sa nachádzajú len príslovky:
a) nedávno, v blízkosti, sprava, potme
b) pradávno, predtým, predvčerom, vzadu
c) sprava, zľava, správy, spraví
d) z pravej strany, vtedy, domov, okolo

