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Doplňte chýbajúce hlásky: 

 

Zo všetk__ch jedál najviac obľubujem r__žový nákyp, r__baciu polievku a   

r__zoto. Chutia m__   aj p__rohy s mäsom. Dos__ta sa z nich najem. Keb__  

som si mohol v__brať, čo má b__ť dnes na obed, boli b__  to br__ndzové 

halušky. Mám rád aj hub__, ktoré radi hľadáme s moj__mi znám__mi. M__ 

sme veľmi dobr__ kamaráti, ktor__ vžd__ držia spolu. Rad__ si zájdeme aj 

do telocvične. Jedn__ posilňujú, druh__ hrajú futbal. Sme mlad__ ľudia 

a chceme byť šťastn__, zdrav__ a bohat__. Vieme, že primerane 

sebavedom__ človek je v živote úspešn__. Nechceme mrhať svoj__m časom 

a život plánujeme prežiť zm__sluplne. 

 

Vypracujte nasledovné úlohy  (každé zadanie si pozorne prečítajte) : 

Ukážka 1 

Mohyla je stavba z travertínu, ktorá leží v Myjavskej pahorkatine. Je pietnym miestom 

a nádhernou dominantou. Má osemdesiatpäť rokov. K nebu sa týčia štyri vysoké piliere. 

Pod mohylou sa rozkladá krásny kraj.  

K tejto ukážke sa vzťahujú úlohy 1 – 4. 

 

1. Z podčiarknutej vety vypíšte a presne pomenujte všetky vetné členy: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2. Z ukážky vypíšte súvetie: ............................................................................................... 

    ........................................................................................................................................... 



3. Z ukážky vypíšte všetky prídavné mená:  

.............................................................................................................................................. 

 

4. Aký slohový postup je z ukážky zrejmý (zakrúžkujte písmeno): 

a/ opisný slohový postup                                             b/ rozprávací slohový postup           

c/ informačný slohový postup                                     d/ výkladový slohový postup 

 

Ukážka 2 

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: 

nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. 

Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom:  

belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. 

K tejto ukážke sa vzťahujú úlohy 5 – 6. 

 

 5. Označte možnosť, v ktorej sú všetky údaje správne (zakrúžkujte písmeno):  

a) striedavý rým abab, verše z básne Branko, autor Samo Chalupka 

b) lyrická báseň, združený rým aabb, verše z básne Mor ho! 

c) lyricko-epická báseň, združený rým aabb, literárny smer romantizmus 

d) lyricko-epická báseň, realizmus, kolektívny hrdina, námet z Homéra - Ilias a Odysea 

 

6. Podčiarknuté básnické prostriedky v úryvku sú v poradí (zakrúžkujte písmeno): 

a) personifikácia, epiteton, metafora 

b) epiteton, epiteton, personifikácia 

c) metafora, epiteton, personifikácia 

d) metafora, epiteton, metafora 

 

7. Podčiarknite slová, kde je nesprávne uvedený vzor: 

cent – dub                                               zvláštny - pekný 

palica – dlaň                                            dielňa - žena 

vytrvalosť – kosť                                     oznámenie - srdce 

školský – cudzí                                        otec - chlap 



8. Ktorá z viet je dvojčlenná neúplná? Zakrúžkujte písmeno. 

a)   Hlavou  mu vírili rôzne myšlienky.                                 b) Dnes už aj pršalo. 

c)   Odišiel z triedy.                                                               d) Nefajčiť!. 

 

9.  Pri ktorom slohovom postupe je nesprávne uvedený útvar? Zakrúžkujte písmeno. 

a) výkladový slohový postup – úvaha 

b) opisný slohový postup – oznámenie 

c) rozprávací slohový postup – rozprávka 

d) informačný slohový postup – správa 

 

10. Určte, aký rým je v uvedenom úryvku  z básne (zakrúžkujte písmeno): 

 a) striedavý    Toľko lásky a nehy v očiach máš, 

 b) združený               že každou vecou bývaš očarená. 

 c) obkročný    A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena 

                 celý náš byt až po strop napĺňaš. 

  

11. Doplňte zreteľne interpunkciu do nasledujúcich príkladov priamej reči:: 

Včera som v televízii pozeral zaujímavý historický film     hovoril  mi  spolužiak   

a nemohol som sa od neho odtrhnúť 

 

Chlapček pricupkal  za starou mamou  a previnilo sa spýtal     Babi,  nebudeš  sa  hnevať 

 

To nie je možné    vykríkol výherca  

 

12.  Z viet vypíšte podstatné mená a určte ich gramatické kategórie ( rod, číslo, pád): 

V meste sa vybudovali nové chodníky. Stoly sa prehýbali pod ťarchou rôznych jedál. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 



13. Dopíšte vynechané písmená v nasledujúcich prípadoch: 

__ianoce,  __ianočné koledy,  __ierne  __ore,  __lavecký  __tvrtok (dedina),  __lovenské  

__árodné  __úzeum  

 

14. Podčiarknite slová, kde nastáva spodobovanie: 

 

rozvrat, rozsah, obmieňať, obsadiť, nadhodiť 

 

 

15. Označte správne napísané výrazy v lokáli (zakrúžkujte písmeno): 

a) na posmech, na spadnutie, na revanš, pre vás 

b) pred kamerou, za domom, so sestrou, s dámou 

c) do mikrofónu, do záhrady, do hotela, do firmy 

d) v škole, v inštitúcii, v internáte, vo vláde        

 

Koniec – ešte raz si všetko skontrolujte! 


