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

Len ešte hen vted__  ž__la jedna kráľov__ dievka. Tá zas nedajbože usmiať sa, ani len 

svoj__m vohľadačom. A t__ch b__ bola mala na každ__ prst po desať, taká bola krásn__ a bohat__. 

Rodičia si nevedeli s ňou rad__. Napokon dali v__trúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom 

odvážia, kto by ju ro__smiechotil. Tu iste hrnuli sa smiechotár__  __o všetkých strán; lenže každ__  

s dlh__m nosom od__šiel. Konečne nikto viac nedával sa na to. Ale vraj, naveky nájde sa majster do 

remesla. Pán kráľ utrápen__ sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď tu nach__lia sa 

dvere a ktosi strčí ta dnuká ro__čuchranú hlavu.  

Zdroj: Pavol Dobšinský – Drevená krava  

2. Slová a slovné spojenia z pravopisnej doplňovačky sú charakteristické pre: (1) 

A) lyrické básne     

B) publicistické správy  

C) odborné texty 

D) ľudové rozprávky 

3. Aký význam má frazeologická jednotka odišiel s dlhým nosom: (1) 

A) nemal úspech, bol sklamaný  

B) dosiahol veľký úspech  

C) často klamal ľudí 

D)  bol nebezpečný 

4. Urč, ku ktorému umeleckému prostriedku zaraďujeme spojenie požiadať o ruku: (1) 

A) metafora  

B) prirovnanie 

C) personifikácia 

D) metonymia 

5. Utvor a napíš datív singuláru a akuzatív plurálu spojenia pán kráľ: (2) 

D sg.: _____________________________________________________________________  

A pl.: _____________________________________________________________________  

6. Nespisovné slová a spojenia nahraď spisovnými: (2) 

A) srandista - _______________________________________________________________  

B) prišiel o neho *o kráľovstvo+ - ________________________________________________  

7. Zakrúžkuj, v ktorej z možností sú všetky číslovky pravopisne správne: (1) 

A) prvým slovom, druhý záujemcovia, tri razy sa predviedli  

B) pred druhými pytačmi, tretíkrát prišiel, mnohí návštevníci  

C) päť násobný pokus, prvý kráľ, po desiatich dňoch  

D) dvakrát odmietla, štyrirazy, desiati ľudia  

8. Z viet vyber a vypíš: Ste zvedaví? Neprezradím nič. Nech sa páči, tu je výsledok z posledného   zápasu. (3) 

A) vetu so stúpavou melódiou/ intonáciou ..................................................................................... 

B) vetu s klesavou melódiou/ intonáciou   ...................................................................................... 

C) vetu s polostúpavou melódiou/ intonáciou ................................................................................ 

9. Z jednoduchých viet utvor súvetia s Vv vyjadrenou príslovkou času. (3) 

A) Po vyučovaní sme sa my, tunajší chlapci, vybrali zahrať si volejbal. 

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

B) Športovať môže po úplnom vyzdravení. 

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

C) Náš najlepší hráč hneď na začiatku hry zakopol a spravil si výron. 

................................................................................................................................................... 
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10. Jednoduché vety preštylizuj na súvetia vyjadrené príslovkou spôsobu. (3) 

A) Spolužiak Jano bežal ako vystrelený. 

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

B) Všetko vykonal podľa príkazu učiteľa. 

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

C) Pravidelne užíval lieky od bolesti podľa predpisu lekára. 

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

11. Doplň chýbajúcu informáciu. (3) 

A) Vo vete:  Babka spomína, že som bola nádherné malé dieťa.   Vedľajšia veta je:........................... 

B) Neskôr sa začal prejavovať môj výtvarný talent. Veta je z hľadiska zloženia:  ............................... 

C) Všetci  boli na mňa hrdí, a tak so mnou radi chodili do školy.  

Veta je priraďovacím súvetím so spojkou:   ....................................... 

12. Pomenuj sklady vo vete:  (3) 

A) bolo chladno a sychravo .............................................................. 

B) hlásila som sa na svet .................................................................. 

C) nedočkavo striehli       .................................................................. 

13. V súvetiach podčiarkni:  (3) 

A) hlavnú vetu. – Zdalo sa mi, že sa na mňa mama pozrela milým pohľadom. 

B) dve rovnocenné Vv. – Otec sa so mnou rád zabával ako decko s hračkou, po ktorej vždy túžil a ktorú 

teraz miloval nadovšetko. 

C) vedľajšiu vetu. – Všetci nedočkavo striehli, či všetko dobre dopadlo. 

14. Urč vety podľa obsahu: (4) 

A) Utekajte!  ........................................................................ 

B) Nech sa len učí!  ........................................................................ 

C) A toto čo má byť? ........................................................................ 

D) Už ste sa rozhodli?  ........................................................................ 

15. Utvor rozkazovací spôsob slovesa  „usmiať sa“  (minimálne dva tvary):  (2) 

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

16.  Z vety:  Kráľovská dcéra zrejme dlho nevedela, prečo žije bez smiechu a potešenia. 

        Vypíš  3 neohybné slová:  ................................................................................................................    (3) 

17.  Zakrúžkuj, v ktorej z možností je správne použité zámeno  „kde“:   (1) 

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. 

18.  Zakrúžkuj, v ktorých dvoch možnostiach sú od podstatných mien správne utvorené  privlastňovacie  

        prídavné mená podľa pokynov v zátvorke?  (2) 

A) vták (N sg., m. r.) – vtáčí, lastovička (L sg., m. r.) – o lastovičom 

B) vták (N sg., m. r.) – vtáči, lastovička (L sg., m. r.) – o lastovíčom 

C) pštros (Gsg., ženský rod) – od pštrosej, poľovník (N sg., stredný rod) – poľovníkovo 

D) pštros (Gsg., ženský rod) – k pštrosej, poľovník (N sg., stredný rod) – poľovníkove 
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19. V ktorom variante sú od podčiarknutého zámena bezchybne utvorené nové tvary? (1) 

A) za ním – za nimi (I. pl.), on – s ními (I.pl.) 

B) zo svojho – svojemu (D sg.), svoj – svojich (G pl.) 

C) niečie – niečí (N sg.), s niečím – s niečímí(I pl.) 

D) iný – iní (N pl.), iný – o iných (L pl.) 

 

20. Napíš príklad na príslovku príčiny: (1) 

       _________________________________________________________________________ 

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. Vypíš spojenia, ktoré sa píšu so spojovníkom (spojovník doplň):  (3) 

              slovensko anglický,      literárno vedný,         zoči voči    

      ________________________________________________________________________ 

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

kráľova dcéra - _______________________________________________________  

zážitok pytača - _______________________________________________________ 

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

      _________________________________________________________________________ 

25. Zakrúžkuj, ktoré dve tvrdenia sú správne? (2) 

A) Slová podľa spisovnosti delíme na spisovné a nespisovné. 

B)  Do jadra slovnej zásoby radíme slová matka, zem, piť. 

C) Opozitá sú slová s rovnakým významom. 

D) Slovo export znamená dovoz. 

26. Ktoré slovo nie je zloženým slovom? (1) 

A) geografia 

B) prikrývka 

C) horolezec 

D) vodoliečba 

27. Vyber rad slov, v ktorom sú len historizmy: (1) 

A) krpec, župan, limuzína 

B) dereš, mušketa, feudál 

C) košeľa, vicišpán, mušketa 

D) opasok, zeman, movitý 

28. Ktorý synonymický rad je utvorený správne? (1) 

A) liečivý, zdravý, užitočný 

B) vrch, kopec, les 

C) pekný, krásny, nádherný 

D)  biely, čierny, tmavší 

29. V ktorej z možností všetky slabiky de, te, ne, le vyslovujeme tvrdo? (1) 

A) desať, len, teľa 

B) dezorganizácia, televízor, lepidlo 

C) neplatič, terigať sa, denník 

D) nedeľa, nervy, leto 

30. V ktorej z možností sú správne uvedené znaky úvahy? (1) 

A) objektívnosť – termíny – vecnosť 

B) subjektívnosť – presnosť - stručnosť  

C) subjektívnosť – obrazné pomenovania – vlastný názor 

D) objektívnosť – obrazné pomenovania – informovanie 

31.Cudzie slová nahraď domácimi:  (3) 

A) globálne ............................................ 

B) extrémne .......................................... 

C) katastrofy ......................................... 
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32. Doplň vynechané písmená:  (3) 

A) _pod stola 

B) _pamäti       (príslovka) 

C) uprostre_    (príslovka) 

33. Podčiarkni vhodné vysvetlenie frazeologickej jednotky: (3) 

A) zraniteľné miesto človeka – Herkulovo znamenie/ Achillova päta 

B) zbytočná, úmorná práca – Pandorina práca/ syzifovská práca 

C) je múdry  –  má patent na rozum/ vie si obkrútiť človeka okolo prsta 

 

34. Zaraď útvary do literárnych druhov:  (3) 

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

B) humoreska .................................................. 

C) Pantomíma .................................................. 

35. Ktoré dve z nasledujúcich tvrdení sú nepravdivé?   (2) 

A) Porekadlo vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam 

B) Anafora je slovná figúra založená na opakovaní rovnakého slova na konci verša 

C) Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa skloňujú podľa vzoru dub a stroj 

D) Hymna (grécky hymnus) je chválospev 

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

        __________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

37. Označ možnosť, ktorá charakterizuje historický román ako literárny žáner:  (1) 

A) dej sa odohráva v minulosti, hlavnými postavami sú kovboji a Indiáni,  

B) dej sa odohráva v minulosti, súčasťou sú aj reálne fakty a osobnosti z dejín, archaizmy, 

C) dej sa odohráva v minulosti, zachytáva boj hlavnej postavy o prežitie, nebezpečenstvo a ohrozenie  

D) dej sa odohráva v budúcnosti, využíva sa predstava o vymoženostiach techniky a vedy.  

 

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

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

40. Vyber a podčiarkni spisovné slovo alebo slovné spojenie:  (5) 

A) černovláska/ čiernovláska 

B) žart/ fór 

C) guličkový/ guľôčkový 

D) šikovný/ chytrý  

E) avšak/ lenže 

 

Celkový počet bodov: Hodnotiteľ 1:  

Hodnotiteľ 2:  

 


