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Pravopisná doplňovačka  /doplň všetky vynechané písmená/:   (30 b) 

Severná Afrika je rozlohou väčšia ako _urópa, ale má len štvrtinu jej ob_vateľstva. Po všetk_ch 

str_nkach je najmenej pestrou časťou Afriky. Väčšinu _zemia pokr_va púšť Sahara. Ale ani tá však nie je taká 

jednotvárna, ako by sa mohlo zdať na prv_ pohľad. Púšť tvoria tri r_zne t_py: kamenist_, štrkov_ a piesočn_ 

púšť. V piesočnej púšti sa tvoria dun_, podľa ktorých možno určiť prevažn_ smer vetra v krajine. V púšti sa 

vynímaj_ zelené miesta zvané oáz_, kde je bl_zko k povrchu podzemná voda. Sú tam studne, krajina sa 

zavlažuje a rast_ tam palm_. Je miestom križovatiek karaván. Ďalš_mi zaujímav_mi miestami v púšti sú 

pozostatk_ star_ch pohor_, z ktorých zostali v krajine len trosk_. Na _everozápad od Sahar_ sa dv_ha pohorie 

Atlas, ktoré je rozľahlejšie ako naše Karpat_ a siaha aj do väčších v_šok. 

    Zdroj: Učebnica geografie pre 7. ročník 

1.1 Z textu ukážky nevyplýva: (2b) 

a) najmenej pestrou časťou Afriky je severná    

      Afrika 

b) väčšinu krajiny pokrýva púšť 

c) v kamenistej púšti sa netvoria duny 

d) púšť je križovatkou karaván 

  

1.2 Text ukážky patrí do: (2b) 

a) rozprávacieho slohového postupu 

b) opisného slohového postupu 

c) výkladového slohového postupu 

d) informačného slohového postupu 

 

1.3 Slovo púšť z textu ukážky sa skloňuje podľa 

vzoru: (2b) 

a) žena  

b) ulica 

c) dlaň 

d) kosť 

1.4 Prvý stupeň slova najmenej je: (2b) 

a) malý 

b) menej 

c) málo 

d) minimum 

1.5 Označ správne tvrdenie. Prídavné mená 

piesočný, kamenistý, štrkový: (2b) 

a) sa dajú stupňovať 

b) sú všetky akostné  

c) nemajú rovnaký vzor 

d) sú všetky vzťahové   

 

   

1.6 Genitív plurálu slova duna je správne 

uvedený v možnosti: (2b) 

a) dún  

b) duní 

c) dun      

d) dunien 

1.7 Pre sloveso zavlažuje platí možnosť:  (2b) 

a) činný rod, dokonavý vid      

b) trpný rod, nedokonavý vid 

c) trpný rod, dokonavý vid  

d) činný rod, nedokonavý vid 

 

1.8 Označená veta v texte je:  (2b) 

a) jednočlenná, slovesná  

b) dvojčlenná, úplná  

c) dvojčlenná, neúplná  

d) jednočlenná, neslovesná  

 

1.9  Akým vetným členom je v označenej vete 

slovo križovatiek: (2b) 

a) podmet 

b) zhodný prívlastok    

c) predmet  

d) nezhodný prívlastok 

  

1.10 Akým slovotvorným postupom vzniklo 

slovo jednotvárny: (2b) 

a) odvodzovanie slov príponou  

b) skladaním  

c) skracovaním  

d) odvodzovanie slov predponou 
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2.1 K synonymám slova „úžas“ nepatrí: (1b) 

a) údiv               

b) zážitok  

c) ohromenie 

d) ústup  

2.2 V ktorej z možností je správne napísaný 

názov obce:  (1b) 

a) štrbské pleso 

b) štrbské Pleso  

c) Štrbské Pleso 

d) Štrbské pleso 
         

2.3 K iniciálovým skratkám nepatrí: (1b) 

a) SĽUK 
b) MUDr. 
c) SNP  

d) NATO 

2.4 Frazeologická jednotka „Sýty hladnému 

neverí“ vyjadruje: (1b) 

a) nepochopenie človeka v problémoch 

b) finančnú situáciu človeka  

c) hlad ľudí  

d) túžbu po nasýtení 

2.5 Doplň správne pranostiku:  

     „Studený máj.....     (1b) 

a) v stodole zbieraj 

b) v stodole maj  

c) v stodole háj  

d) v stodole raj  

2.6 V ktorom zo slov dochádza k narušeniu 

pravidla o rytmickom krátení:  (1b) 

a) pieseň  

b) pekáreň  

c) lístie  

d) Mária       

2.7 Akým slovotvorným postupom vzniklo 

slovo „mliekareň“:  (1b) 

a) odvodzovaním  

b) skracovaním 

c) spájaním 

d) skladaním 

2.8 V ktorej z možností je zložené slovo: (1b) 

a) mrakodrap  

b) bohatstvo  

c) minister  

d) kružidlo  

2.9 V ktorej z možností sú všetky slová  

len ohybné:   (1b) 

a) aj, pre, popod, prvý 

b) prvý, dobre, že, jaj 

c) robiť, on, dom, prvý 

d) prvý, robiť, ponad, zle 

2.10  Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo kiwi  

(ovocie):          (1b) 

a) dievča 

b) je nesklonné  

c) ulica   

d) stroj 

2.11  Slovo zložiť  je: (1b) 

a) viacvýznamové 

b) homonymum slova stavať 

c)  zložené 

d) jednovýznamové 

2.12  V ktorej z možností je správne uvedený 

rozkazovací spôsob slovies čítať, umyť: 

a) umývaj! čítaj!  

b) umy! čti! 

c) umyj! čítaj! 

d) umy! čítaj! 

2.13  V ktorej z možností sú všetky slovesá    

 neplnovýznamové:    (1b) 

a) byť, robiť, stáť 

b) mať, byť, môcť 

c) robiť, spať, mať 

d) sedieť, stáť, robiť 

2.14  Podstatné meno nohavice je: (1b) 

a) početné  

b) hromadné 

c) látkové 

d) pomnožné 

2.15  V ktorej z možností sú správne uvedené    

 vzťahové prídavné mená k slovám:  

vina, okno, baňa: (1b) 

a) vinný, oknový, banský 

b) vínový, okenný, banský 

c) vínový, okenný, banný 

d) vinný, okenný, banský 

2.16  Podstatné meno dedo sa skloňuje podľa   

  vzoru: (1b) 

a) dub 

b) chlap 

c) hrdina 

d) stroj 

2.17  V ktorej z možností je správne uvedený 

tvar G.pl podstatného mena kráľovná:   1b        

a) kráľovny 

b) kráľovných 

c) kráľovien 

d) kráľovních 

2.18  V ktorej z možností je správne uvedený   

 tvar L sg. podstatného mena hotel: (1b) 

a) o hotele 

b) o hotely 

c) o hoteli 

d) o hotelu 
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2.19   Zmeň dvojčlennú vetu úplnú:  

„Hostia ďakujú.“ na jednočlennú vetu: (1b) 

a) Ďakujem hosťom. 

b) Poďakuje hosťom. 

c) Ďakovanie hostí. 

d) Hostia poďakovali. 

 

2.20   Prvý román v slovenskej literatúre    

  napísal:  (1b) 

a) A. Bernolák 

b) J. Fándly 

c) J. I. Bajza 

d) S. Chalupka 

2.21   Do výkladového slohového postupu patrí:  

a) úvaha 

b) opis 

c) životopis 

d) charakteristika 

2.22   Slovo „junák“ patrí medzi:  (1b) 

a) hovorové 

b) básnické 

c) umelecké 

d) rečnícke 

2.23  Schéma AABB je typická pre: (1b) 

a) združený rým 

b) striedavý rým 

c) obkročný rým  

d) každý rým 

 

2.24   Prídavné mená otcov, drevený, líščí,   

  pekný sú v poradí:  (1b) 

a) privlastňovacie, akostné, vzťahové, 

privlastňovacie 

b) privlastňovacie, vzťahové, akostné, 

privlastňovacie 

c) privlastňovacie, vzťahové, 

privlastňovacie, akostné 

d) privlastňovacie, akostné, 

privlastňovacie, vzťahové 

 

2.25   V ktorom rade slov dochádza   

   k spodobovaniu všetkých slov:  (1b) 

a) prosba, matka, dcéra 

b) hanba, kúpme, nadpis 

c) Zuzka, ku kráľovi, s ním 

d) s nami, k nemu, loďka 

 

2.26   Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slová   

  napísané správne:   (1b) 

a) olimpiáda, cyklus, bicykel 

b) olympiáda, ciklus, bicykel 

c) olimpiáda, cyklus, bycikel 

d) olympiáda, cyklus, bicykel 

2.27  V ktorej z možností sú slová správne   

 rozdelené na slabiky: (1b) 

a) gymn-á-ziu-m, čia-pka, vyj-a-dri-ť 

b) gy-mn-á-zi-um, či-a-pka, vy-jad-ri-ť 

c) gym-ná-zi-um, čiap-ka, vy-jad-riť 

d) gy-mná-zi-um, čiap-ka, vy-jad-riť 

 

2.28   V ktorej z možností je k literárnemu dielu  

  nesprávne priradený autor: (1b) 

a) Rysavá jalovica – Martin Kukučín 

b) Malý princ – Antoine de Saint-Éxupéry 

c) Červené víno – J. Gregor – Tajovský 

d) Otcova roľa – Ivan Krasko 

2.29   Epické dielo, ktorého dej je pochmúrny,   

  stupňuje sa a končí tragicky nazývame:   

a) balada 

b) bájka 

c) báseň 

d) báj 

 

2.30   V ktorej vete je slovné spojenie  

   s vokalizovanou predložkou:  (1b) 

a) Učila som sa v záhrade. 

b) Zo záhrady sa ozval čudný zvuk. 

c) V našej záhrade sa často 

prechádzam. 

d) Ponad našu záhradu preletel vták. 
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3.1  Slovné spojenie „nebesá ospalé“ je            

metafora: (1b) 

a) správne  b) nesprávne 

3.2    Tvar G. sg. podstatného mena  

          „od Sone“ je uvedený:  (1b) 

a) správne  b) nesprávne 

3.3 Podstatné meno ženského rodu „zver“ 

nemá plurál. (1b) 

  a) správne  b) nesprávne 

3.4 Prvým kodifikátorom spisovného 

slovenského jazyka bol A. Bernolák. (1b)                    

a) správne  b) nesprávne 

3.5 Vraj v človeku je to oddávna. Podčiarknuté 

slovo vo vete je príslovka. (1b) 

a) správne   b) nesprávne 

3.6 Veta: „Precítene recitoval Válka.“  

je metafora.     (1b) 

a) správne   b) nesprávne 

3.7 „Hora sa ozíva výstrelmi dynamitových 

náloží, ktorými ničia pstruhy.“ (1b) 

Uvedená veta je napísaná: 

a) správne   b) nesprávne 

3.8 Epigram je satirická báseň. (1b) 

a) správne   b) nesprávne 

3.9  Slová horný, vpravo, pomedzi, dozajtra  

 sú všetky príslovky. (1b) 

a) správne  b) nesprávne 

3.10   Veta „Prší.“ je jednočlenná.  (1b) 

 a) správne  b) nesprávne 

 

 

 

 

4.1 Zo slova „kniha“ utvor slovo, ktoré 

vzniklo:       (2b) 

a) skladaním       ______________________ 

b) odvodzovaním______________________ 

 

4.2 Napíš 2 slová zložené len zo spoluhlások.  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

4.3 Napíš mená dvoch štúrovcov. (2b) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

4.4 Napíš dva žánre epiky. (2b) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

4.5  Napíš vetu tak, aby v nej po sebe  

nasledovali tieto slovné druhy: zámeno, 

podstatné meno, vlastné podstatné meno, 

sloveso, príslovka, predložka, podstatné 

meno, prídavné meno, podstatné meno. 

Dodrž poradie slovných druhov!   (2b) 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

 

 

 

Celkový počet bodov: Hodnotiteľ 1:  

Hodnotiteľ 2:  

 


