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Pravopisná doplňovačka  /doplň všetky vynechané písmená/:  (20 b) 

Šalamún bol jeden z najväčších -zraelských kráľov, známy so svoj-mi mimoriadnymi rozumov-

mi schopnosťami. Okrem toho sa preslávil zavedením rozsiahl-ho zámorského i suchozemského 

obchodu aj s ďalekými krajinami a rozv-janím veľkolepej stavebnej činnosti. Pripisuje sa mu 

autorstvo -nihy múdrosti a iných častí -iblie. Šalamúnov- múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých 

synov -ýchodu a všetka múdrosť Egypta. Povedal tritisíc príslov- a piesn- mal tisíc a päť. Z rôznych 

národov prichádzali počúvať Šalamúnov- múdrosť. Šalamún sa stal s-mbolom múdrosti aţ dodnes. 

Ľudia b- však neboli ľuďm-, keby nezačali o všetkom poch-bovať. Preto sa ustálené spojenia v-

jadrujúce ľudskú múdrosť dosť často pouţívajú so spoch-bňujúcim, posmešným, aţ iron-zujúcim 

odtienkom. Spojenie byť,,  múdry ako Šalamún“, často vyjadruje krit-cký postoj. 

Zdroj: HERIBAN,J.: Úvod do Knihy prísloví 

1. Ktoré tvrdenie viažuce sa k textu je pravdivé:  (2b) 

a) Preslávil sa zavedením obchodu a stavebnou činnosťou. 

b) Šalamún nie je symbolom múdrosti. 

c) Napísal mnoho prísloví a piesní. 

d) Pripisuje sa mu autorstvo Biblie.   

   

2. Vyber rad slov, v ktorom dochádza vo všetkých slovách k spodobovaniu hlások: (2b) 

a) nad všetkým, väčšinou, ovce, dĺţkou 

b) na juh, vtesnané, od vôd, najvyššie 

c) od Amazonky, juţnejšie, na východ, prijíma 

d) nad všetkým, tridsať, La Paz, k Atlantickému 

3. Ktoré slovo nie je zloženým slovom:  (2b) 

a) suchozemský 

b) prikrývka 

c) horolezec 

d) vodoliečba   

4. Ktoré vysvetlenie vystihuje význam slov ,,múdry ako  Šalamún“: (2b) 

a) Uvaţovať o tom, čo robíme. 

b) Všetkému rozumieť. 

c) Dobre sa o seba postarať. 

d) Určite nemá pravdu. 

5. Urč presne, akým vetným členom sú vo vete slová: (6b) 

a) Šalamún bol jeden z najväčších kráľov.   ...................................... 

b) Šalamún sa stal symbolom.   ...................................... 

c) Šalamún vyjadruje kritický postoj.    ...................................... 

6. Pomenuj nasledujúce javy:  (6b) 

a) pravda - loţ      .................................................. 

b) mestský úrad     .................................................. 

c) hnev - zúrivosť      .................................................. 

Medzisúčet:  
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7. Spojenie slov je akceptovaný znamená:    (2b) 

a) je opustený 

b) je prijatý 

c) je zanedbávaný 

d) je aktívny    

8. Ktorá výpoveď je pravdivá? (2b) 

a) Ukáţku radíme do rečníckeho štýlu. 

b) Autor informuje o svojich pocitoch. 

c) V texte je veľa básnických figúr. 

d) V ukáţke prevláda výkladový slohový postup. 

9. Ku každému slovu vytvor opozitum: (3b) 

a) posmešne  .................................. 

b) múdry   .................................. 

c) aktívny  .................................. 

10. Slovo diskrétne znamená:    (2b) 

a) tajne 

b) opatrne 

c) slušne 

d) ohľaduplne  

11. Utvor: (3b) 

a) Prechodník od slovesa otepľovať               ............................ 

b) Rozkazovací spôsob v zápore, 2. osoba, sg. od slova zaznamenať. ........................... 

c) Činné príčastie prítomné, N, sg., muţský rod od slovesa odohrávať. ........................... 

12. Utvor od slov vzťahové prídavné mená sg. mužského rodu:  (3b) 

a) expert 

b) oceán 

c) o regiónoch 

13. V ktorej možnosti je podmet tejto vety: Tento bude kráľom. (2b) 

a) on 

b) tento 

c) kráľom 

d) veta je jednočlenná 

14. V ktorej možnosti je podčiarknutá predložka: (2b) 

a) prebehol okolo nás 

b) bol som dlho hore 

c) vôkol sa rozprestierajú lesy 

d) patrila mu veľká vďaka 

15. V ktorej možností sa nachádza postupne rozvitý prívlastok: (2b) 

a) starý drevený stôl 

b) veľmi starý stôl 

c) tichý, pokojný večer 

d) malá skrinka na topánky 

16. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná: (2b) 

a) Ráno vstávali zavčasu. 

b) Zima bola veľmi dlhá a studená. 

c) Večer sa nechcel vrátiť domov. 

d) Podvečer sa veľmi ochladilo.      Medzisúčet:  
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17. Homonymá sú: (2b) 

a) Slová s preneseným významom. 

b) Slová s podobným významom. 

c) Slová rovnako znejúce s rôznym významom. 

 

18. Ktorá z viet neobsahuje časticu:    (2b) 

a) Namojveru, to sme nečakali. 

b) Ţiaľ, viac mi nepomohol. 

c) Naraz očervenel ako rak. 

 

19. Ktorý zo slohových útvarov nepatrí do opisného slohového postupu:   (2b) 

a) charakteristika 

b) opis činnosti 

c) zápisnica 

d) umelecký opis 

20. Ktorá veta patrí do odborného opisu: (2b) 

a) Ţiadam o potvrdenie účasti na zasadnutí. 

b) Na matike sme preberali odmocniny. 

c) Bola mi vydaná kópia súdneho rozhodnutia. 

d) Laminárne prúdenie je prúdenie kvapaliny. 

 

21. Recitoval rýchlo a spamäti, po slovensky i po maďarsky.  

Koľko prísloviek je vo vete:    (1b) 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

22. Medzi frazeologické jednotky patria: (1b) 

a) homonymá 

b) zdruţené pomenovania 

c) odborné názvy 

d) príslovia a porekadlá  

 

23. Doplňte chýbajúce údaje:   (5b) 

Slohový postup                      Žáner 

a) informačný                ................................... 

b) ....................              rozprávka 

c) ....................              charakteristika 

d) rozprávací                 ................................... 

e) výkladový                  ................................... 

24. V ktorej možnosti je správne použité zámeno kde: (1b) 

a) Povedzte mi, kde všetci zmizli? 

b) Kde ste sa vybrali? 

c) Stretli sa tam, kde sa začínal les. 

d) Kráčal, kde ho nohy viedli. 
Medzisúčet:  
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25. Z vety Kráľovská dcéra zrejme dlho nevedela, prečo žije bez smiechu a potešenia, 

vyhľadaj a vypíš všetky neohybné slová: (5b) 

 

26. Uveď tri útvary, v ktorých sa využíva informačný slohový postup: (3b) 

 

27. Zmeň zhodný prívlastok na nezhodný a naopak: (2b) 

 

kráľova dcéra - ........................................................................................................ 

záţitok pytača - ....................................................................................................... 

28. Kto uzákonil prvý spisovný jazyk na základe stredoslovenského nárečia?  

          (1b) 

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

 

29. Ktoré dielo zaraďujeme do prírodnej lyriky?    (1b) 

a) P.O. Hviezdoslav – Eţo Vlkolinský 

b) P.O. Hviezdoslav – Pozdrav 

c) J. Smrek – Dievča v rozkvete 

d) J. Hollý – Na Umku 

 

30. Napíš jeden spoločný a jeden rozdielny znak medzi rozprávkou a povesťou: (2b) 

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

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

31. Ktorý spisovateľ sa venoval tvorbe románov: (1b) 

a) M. Rúfus 

b) F. Hečko 

c) B. Filan 

d) S. Chalupka 

 

32. Slovenčina na slovíčko. Vyber a podčiarkni spisovné slovo alebo spojenie: (6b) 

a) paštéta/paštika 

b) podozrievať/podozierať 

c) namáhavý/obtiaţny 

d) súriť/ponáhľať sa 

e) pomazánka/nátierka 

f) podmienky na niečo/pre niečo 
Medzisúčet:   

 

Celkový počet bodov:   Podpis 

 Hodnotiteľ 1:  

Hodnotiteľ 2:  

 


