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1. Pravopisná doplňovačka /doplň všetky vynechané písmená/:  (25b) 

Ob-dvaja sú očaren- kráso- lesnej prírody. Všetci sme ak-si spokojn-, keď vd-chujeme vôňu 

novej jari. Mäkký chodník, ktorý je pokr-tý lístím a prútím nás vedie pod previsnut-mi haluzam- 

borov-c na hrádzu r-bníka. V Martine je –lovenské národné múzeum a –atica –lovenská. Star- -lovania 

začínali ked-si nový rok marcom. Pod sup-mi krídlami ubieha dolina zas-paná úlomkami hol-ch skál. 

Svoj-m oblečením a správan-m nad ňou v-nikal. Od ml-na bola cesta úzka a rozr-tá.  

Zdroj: Slovenský jazyk na prijímacie skúšky na stredné školy 

2. Urč druh súvetia v 2. vete pravopisného cvičenia. Pri podraďovacom súvetí urč typ vedľajšej vety. (2) 

 

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

3. Nájdi v pravopisnom cvičení dve slová, v ktorých neplatí pravidlo o rytmickom krátení a vypíš ich. (2) 

 

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

4. V ktorej z možností majú všetky slová rovnaký počet slabík?(1)

A) masívny, mokradina, orodovať, obľúbený 

B) jednotvárny, rozmnožovať, zmilovanie 

C) blankytný, prednosta, potrebné, gladiátor 

D) stagnácia, munícia, postŕhať, čarodejník 

 

 

 

 

 

5. Utvor inštrumentál singuláru  a datív plurálu spojenia môj brat.(2) 

I. sg. ............................................................................................................................................... 

D.pl. ............................................................................................................................................... 

 

6. Urč, akým slovotvorným postupom vznikli slová. (2) 

         A) videokazeta   ...........................................................................................................................           

         B) tatranský ................................................................................................................................. 

 

7. Zakrúžkuj možnosť, v ktorej sú všetky slová spisovné. (1) 

A) zástera, školák, kŕmitko, škrabať 

B) strúhať, sať, ponorka, sáčok 

C) vždycky, vypovedať, samotár, makať 

D) senior, terén, domased, tráva 

 

8. Malý cyklista bác do priekopy. Zvukomalebné citoslovce v uvedenej vete nahrádza. (1) 

A) podmet 

B) prívlastok 

C) predmet 

D) prísudok 
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9. Zmeň súvetie na jednoduchú vetu.Vincko nemyslel na domov, ktorý bol na druhom konci Slovenska. (1) 

 

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

 

10. Urč, akým slovným druhom je podčiarknuté slovo vo vetách. (3) 

A) Každý deň prechádza okolo. 

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

B) Okolo domu bol postavený plot. 

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

C) Mala okolo dvadsať rokov. 

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

 

11. Napíš, akým vetným členom sú podčiarknuté slová vo vetách. (3) 

A) Dlhšie májové dni lákajú do prírody.   ............................................................................................. 

B) Našli prvé kvety jari. ........................................................................................................................ 

C) Zraky sa im rozbehli po krásnom okolí.  ........................................................................................... 

 

12. Vypíš z vety sklady: Po prázdninovom oddychu žiaci a žiačky zaplnili svoje triedy. (3) 

A) prisudzovací ...................................................................... 

B) určovací ............................................................................ 

C) priraďovací ........................................................................ 

13. V súvetiach podčiarkni. (2) 

A) hlavnú vetu  – Chvostík pochopil, čo treba robiť. 

B) vedľajšiu vetu  – S radosťou som čítal knihy, ktoré vyšli tohto roku. 

 

14. Urč vety podľa obsahu. (4) 

A) Na čo tu všetci čakáte?  ........................................................................ 

B) Zaraď sa podľa výšky!  ........................................................................ 

C) Priatelia odišli ani sme nezbadali. ........................................................................ 

D) Stop!                                                  ......................................................................... 

15. Utvor prídavné mená od podstatných mien ráno, drevo.  (2) 

 

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

 

16. Z vety: Konár prásk a chlapec aj s ním spadol do vody.(5) 

 

Vypíš z vety neohybné slová:  ................................................................................................................. 
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17.Urč, akým slovným druhom je v uvedenej vete vyjadrený podmet: Včera máloktorý zvládol druhý pokus. 

A) podstatným menom 

B) číslovkou 

C) zámenom                                               (1) 

D) príslovkou 

 

18.Zakrúžkuj, v ktorej z viet chýba čiarka. (1) 

A) Tá malá potvora chňap ho za golier. 

B) Ľaľa aká šikovná! 

C) Kozy skáču cupi – lupi. 

D) A vrabec frnk do tŕnia. 

 

19. Vyber, v ktorej z viet zodpovedá číslovke táto charakteristika: mužský rod, množné číslo, inštrumentál,          

vzor pekný, určitá, radová.(1) 

A) Z rekreácie v zahraničí som písal pozdravy spolu so siedmimi ďalšími kamarátmi. 

B) Prvými návštevníkmi múzea boli žiaci z našej školy. 

C) Zmrzlinu som si vyberala zo šiestich druhov. 

D) V lete som sa stretávala s niekoľkými spolužiakmi. 

 

20. Utvor antonymá k slovám: A) vnútorný, B) tichšie.(2) 

 

A)..........................................        B)............................................. 

21. Zakrúžkuj vetu so správnou interpunkciou.(1) 

A) Kráľ chcel, aby sa dcéra smiala.  

B) Dievčina ani nevedela prečo sa nesmeje.  

C) Podarilo sa nájsť odvážlivca čo zvíťazil? 

D) Kráľ, najväčší panovník chcel dobro dcéry. 

22. Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru.(3) 

 

Na (školský) výlete žiaci spievali (pieseň), ktoré (poznal) už ich rodičia. 

 

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

 

23. Vysvetli význam frazeologizmov.(2) 

zaspať na vavrínoch – ........................................................................................................ 

byť tŕňom v oku- ................................................................................................................ 

 

24. Uveď dva útvary, v ktorých sa využíva opisný slohový postup. (2) 

 

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

 

 

 

25. Zakrúžkuj, ktorý z pojmov je vysvetlený nesprávne.(1) 

A) gestikulácia – pohyby rukami 

B) komunikácia - dorozumievanie 

C) autobiografia – vlastný životopis 

D) mimika – pohyby tela 
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26. Zakrúžkuj, ktorý z uvedených útvarov patrí do výkladového slohového postupu. (1) 

A) list 

B) opis pracovného postupu 

C) diskusný príspevok 

D) rozprávanie s prvkami opisu 

 

27. Vyber možnosť, v ktorej patria všetky slová do rovnakého štýlu.(1) 

A) chľastá, zabijak, trubiroh, prachy 

B) luna, cmiter, slnce, ľadnička 

C) exhalát, inšpirovať, substrácia, šnicel 

D) duplikát, potvrdenie, prevod, slasti 

 

28. Urč, v ktorej z možností sa nachádza slovo, ktoré do synonymického radu nepatrí. (1) 

A) ponížiť, pokoriť, pohaniť, potupiť 

B) ozvena, ohlas, echo, zavýjanie 

C) odrazu, znezrady, naraz, náhle 

D)  dobroprajný, žičlivý, nezištný, obetavý 

 

29. Zakrúžkuj, v ktorej z viet je podčiarknutá spojka.  (1) 

A) Ale nezabudni! 

B) Zober si hoci všetky tri. 

C) A on, samozrejme, neprišiel. 

D) Povedz mu, aby zostal. 

 

30. Vyber útvar, v ktorom sa v časovom slede uvádzajú najdôležitejšie údaje o živote človeka. (1) 

A) úvaha 

B) rozprávanie s vnútorným monológom 

C) životopis 

D) jednoduchý opis 

 

31. Podčiarkni slová, v ktorých sa spodobujú predpony. (5) 

         rozčesať, vzplanúť, predať, rozmyslieť, nadrobiť, podkopať, odčítať, roztrhať, podhodnotiť, vzbúriť, odvážiť 

 

 

32. Napíš! (2) 

       A) Ako nazývame reč jednej postavy.   ............................................................................................... 

        

       B) Ako nazývame prvé predstavenie divadelnej hry.  ......................................................................... 

 

33. Zakrúžkuj, ktoré z uvedených znakov sú typické pre balady.(2) 

A) obsahujú satiru 

B) majú pochmúrny dej 

C) autor sa v nich vysmieva zlému 

D) vystupujú v nich aj nadprirodzené bytosti 

 

34. Zaraď útvary do literárnych druhov:  (3) 

A) hrdinský epos .................................................. 

B) uspávanka       .................................................. 

C) veselohra        ................................................... 

35. Zakrúžkuj výrok, ktorý nie je pranostikou.(1) 

A) Na svätého Jána otvára sa k letu brána. 

B) Na Prokopa zmokne každá kopa. 

C) Dostal sa z dažďa pod odkvap. 

D) Studený máj – v stodole raj. 
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36. Uveď ako sa nazýva pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v texte.(1) 

 

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

 

37. Urč v štvorverší: A) rým a jeho schému, B) metaforu, C) epiteton(4) 

        Nikdy som nepočítal tvoje vrásky, 

        nikdy som nepocítil tvrdosť tvojich dlaní. 

        Červené slnko tvojej lásky 

         ma zobúdzalo na svitaní. 

        

  A) .................................................................................................................................................                  

        B) .................................................................................................................................................. 

        C) .................................................................................................................................................. 

 

38. Ktoré dielo zaraďujeme do prírodnej lyriky? (1) 

A) P. O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský 

B) P. O. Hviezdoslav - Pozdrav  

C) Ján Smrek – Dievča v rozkvete 

D) Ján Hollý – Na Umku 

 

 

39.  Napíš kto a kedy uzákonil prvý spisovný slovenský jazyk na základe stredoslovenského nárečia?  (2) 

 

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

 

40. Vyber žáner, ktorý patrí do veršovanej epiky. (1) 

A) balada                                                C) hádanka 

B) povesť                                                D) elégia 

 

 

 

 

Celkový počet bodov: Hodnotiteľ 1:  

Hodnotiteľ 2:  

 


