Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine
Nevypisujte!
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Nevypisujte!
Interný kód

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka do I. ročníka osemročného gymnázia
dňa 14. mája 2012

Ahojte, kamaráti!
Vítame Vás na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka.
Poznáte krtka Rudka? Ak nie, nevadí, zoznámite sa o chvíľu.
Dnes spolu s ním budete riešiť záhady, dozviete sa množstvo
informácií a precvičíte si nielen pamäť, ale aj logické myslenie.
Preto sa sústreďte a úlohy si pozorne čítajte.
Na zvonenie otočte stranu a začnite pracovať.

Píšte perom!

Tak s chuťou do práce, držíme Vám všetkým palce!

15 Spolu

Slovenský jazyk
1. Jedného dňa našiel krtko Rudko v tráve odhodený list. List si prečítal, ale voľačo sa mu
na ňom nepozdávalo. Prečítaj si ho aj ty. Nájdi 15 slov napísaných chybne a napíš ich
správne.
SLOVÁ:
Milí čitateľ!

1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.___________________________
6.___________________________
7.___________________________
8.___________________________
9.___________________________
10.__________________________
11.__________________________
12.__________________________
13.__________________________
14.__________________________
15.__________________________

List, ktorý držíž v ruke, je zázračný. Ak
máš bistrú hláuku a si šikovný, hravo ho
zvládneš prelúzkať. Ak zvýťazíš nad tímito
úlohamy, čaká ťa veľká odmena. Pišne teda
vykroč do sveta záhad. Musíš sa pobyť
s hádankamy, so šikovnými trykmi
a samozrejme s rôznimi výmislamy. Verím,
že to dokážež. Ak správne vyriešiš všetky
úlohy, staneš sa gymnazistom.

2. Krtko Rudko sa zaradoval. O gymnazistoch už počul od svojho staršieho kamaráta Gymletka.
Rozhodol sa, že mu list ukáže. Najskôr doň trošku nakukol. Prvá úloha sa mu vôbec nezdala ťažká.
Pomôž mu aj ty. Priraď k slovu slovný druh.
Cez veľkú prestávku hltavo zjem chlebík a ty dve jabĺčka.
Cez –
chlebík –

veľkú –
a–

prestávku –

hltavo –

zjem –

ty –

dve –

jabĺčka –

3. Krtko nesmie zmeškať vláčik. Ponáhľa sa na návštevu k svojmu kamarátovi. Musí si
rýchlo pobaliť svoje veci do kufríka. Pomôž krtkovi zbaliť slová do vety. Vymysli vety podľa
pokynov.
podstatné meno
sloveso v prítomnom predložka
podstatné meno
v strednom rode
čase

príslovka

sloveso
v budúcom čase

predložka

prídavné meno

podstatné meno

4. Pracuješ výborne! Ach, čo to! Krtko Rudko sa tak ponáhľal, že si nepozrel cestu. Ocitol
sa na rázcestí a nevie, čo ďalej. Vieš správne pospájať rozhádzané pranostiky? Riaď sa
podľa rýmov!

Po svätej Baruši

Na svätého Mikuláša

Svätá Barbora

Závej svätej Albíny

Od Vianoc do Ducha

Keď je na starý rok jasno,

zaplavuje doliny.

bude v maštali prázdno.

nepúšťaj sa kožucha.

daj pozor na uši!

je už zima celá naša.

ťahá sane do dvora.

5. Krtko Rudko už prešiel kus cesty. Je čas na oddych. Ľahol si do trávy a pozoroval
obláčiky. Daj vety do množného čísla.
Bol to známy človek.
_______________________
__
Doletela k nám divá hus.
________________________
__

Tiger je veľmi silný.
______________________
____

Zvíťazil černoch.
_____________________
__

6. Kvietky na lúke rozvoniavali a krtko sa zasníval. V púpave zakrúžkuj len slová, ktoré sa
skloňujú podľa uvedeného vzoru.

knieža baňa
Táňa
katastrofa
buchta hrča
črep veniec
cieľ teta mašľa

ulica

sud tieň peň
film jota guľa
strapec most
dom výlet
právo hrad
ucho

dub

zbraň radosť
kaviareň nádej
koľaj báseň
tieň smeť
garáž hruď

dlaň

7. Po krátkom oddychu sa krtko opäť vydal na cestu. Blížil sa k vlakovej stanici. Vláčik už bol
pristavený. Vláčiku obojakých spoluhlások odpojili jeden vagónik. Pripoj ho spoluhláskou,

ktorá chýba.

8. Vo vlaku si krtko Rudko prečítal básničku. Pomôž mu vypracovať úlohy pod textom.
Modlitba za rodičov
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu, druhú mame.

a)
b)
c)
d)

Koľko strof obsahuje báseň?___________________________
Vypíš z básne jednu zdrobneninu._______________________________
Z poslednej strofy vypíš dvojicu slov, ktoré sa rýmujú._________________________
Vypíš z básne prirovnanie.________________________________________

9. Ide ti to naozaj výborne! Krtko Rudko sa s Gymletkom dohodol, že sa stretnú pred
zoologickou záhradou. Krtko sa už veľmi ponáhľal. Pred stretnutím však musí vyriešiť ešte
jednu úlohu. Pracuj s tabuľkou podľa týchto pokynov:
1. Podľa významu vety doplň znamienko

. ? !

2. Urči druh vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho).
3. Napíš, akú melódiu má veta = stúpavú alebo klesavú. Zistíš to podľa toho, či na konci
vety hlas stúpa alebo klesá.

veta

znamienko

druh vety

melódia

Ako sa máš
Ideš do kina
Seď ticho

10. Konečne! Krtko Rudko sa zvítal pred ZOO so svojím kamarátom Gymletkom. Rozhodli
sa, že si spolu pozrú nové zvieratká. Obaja boli častými návštevníkmi zoologických záhrad.
Pozorne si prezri a preštuduj graf s názvom Návštevníci zoologických záhrad (roky 2009 –
2012).

tis.
osôb

Návštevníci

900,00
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a) Čo vysvetľuje legenda v rámiku vedľa grafu?
___________________________________________________________________
b) Čo znázorňuje najtmavší a čo najsvetlejší stĺpec? Čo vyjadruje výška stĺpcov?
___________________________________________________________________
c) Návštevnosť ktorej skupiny z roka na rok stúpa? Kedy bola návštevnosť najvyššia?
___________________________________________________________________
d) V ktorom roku navštívilo zoologické záhrady najmenej dospelých? _____________
e) Kedy bol rozdiel medzi návštevnosťou detí a návštevnosťou dospelých najväčší?
O aký rozdiel išlo? ____________________________________________________
f) Aká bola návštevnosť detí v roku 2009?____________________________________

11. Krtko vytiahol z vrecka list. Ukázal ho Gymletkovi. Gymletko mu prisľúbil, že mu
s ostatnými úlohami pomôže. Sadli si na lavičku a spolu začali úlohy riešiť. Pracuj s vetou.

Zvedavé deti z našej školy čítali rady krtkove príbehy.
a) Vo vete sa nenachádza (zakrúžkuj):
A/ predložka

B/ spojka

C/ zámeno

b) Vypíš podstatné mená a urči ich rod, číslo, pád a vzor.
________________ = _____________________________________
________________ = _____________________________________
________________ = _____________________________________
c) Vypíš sloveso a urči osobu, číslo, čas.
____________ = _________________________________________
d) Slová sú v riadkoch usporiadané podľa slovných druhov, podčiarkni to, ktoré do riadku
nepatrí a napíš prečo:
nariadi – kupuje – poučí – potvrdenie – podpíše __________________________________
perlivý – náruč – mešťan – lomoz – lievanec _____________________________________
trpezlivý – nedbalý – ja – modrý – nebezpečný ___________________________________
za - pod – ku – nad – často ___________________________________________________
dobre – že – včera – doma – náročky ___________________________________________

12. Ani ďalšie úlohy nie sú ťažké.
a) Najskôr vyhľadaj medzi slabikami slabičnú predponu a potom usporiadaním ostatných
slabík vyhľadaj skryté slová a vypíš ich.
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b) Zlúčením slov alebo slabík nájdi ďalšie vybrané slovo.

ČI BY STRÝKO POŽIČAL AUTO? _____________________________
NA TENTO BYT ČAKÁME UŽ DLHO.__________________________
SKRY BARANA PRED VLKMI! _______________________________
Z VYKANIA ZAZNIEVA ÚCTA.________________________________
13. Och! Zoologickú záhradu zatvárajú. Krtko Rudko ešte nedokončil všetky úlohy.
Gymletko navrhol, aby ostatné úlohy dokončili na pôde gymnázia, kde študuje. Krtko
Rudko sa nesmierne potešil. Spolu s Gymletkom preskákali po kamienkoch k východu.
Rozhádzané slabiky pospájaj tak, aby ti vznikli dve slovesá, dve prídavné mená a dve
podstatné mená. Slabiky sa môžu opakovať.
MO
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____________________________

___________________________

____________________________

___________________________

__________________________
__________________________
14. Krtko Rudko a Gymletko sa blížili k budove gymnázia. Na dverách viseli krásne zlaté
hviezdy. Prešmyknutím hlások zlož synonymá k slovu klamať.

ÁNCIŤGI
___________

VŠNIĽVODŤA
_____________

DZOPDÁVAŤ
____________

15. Krtko s veľkým očakávaním vstúpil dnu. Na nástenke visel školský oznam. Vydržal si
a pred tebou je posledná úloha. Napíš oznámenie. Použi v nich slová v rámčekoch a dbaj na
pravopis veľkých písmen vo vlastných podstatných menách.

Školské oznamy

22.6.2012, okresné kolo, vybíjaná
dievčat, ocenenie hodnotnými
upomienkovými predmetmi, telocvičňa,
gymnázium jozefa lettricha

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tak to už bola posledná úloha. Ak máš čas, riešenia si skontroluj.

