
1. Do textu doplň chýbajúce písmená (10 bodov): 

R__šavé vlas__, pehavý nos, romantické sn__. Tak by sme mohli pre__taviť hrd__nku viacdielneho románu L. M. 

Montgomeryovej – A___u. S__rota, ktorá prešla strastiplnú cestu po rôznych de___kých domovoch a rodinách, 

dostáva sa do láskavého náručia súrodenco__ Marilly a Mateja. B__vajú v __elenom dome uprostred krásnej prírody, 

ktorá dáva Anne nekonečné možnosti snívať a utvárať si svet fantázie. Práve tá ju mnohokrát dostane do r__znych 

nepríjemností. Anna si uvedomuje svoje nedostatk__, aj by ich chcela odstrániť a prekonať, ale... (...) Jedným 

z Ann__ných romantických snov je, ab__ sa zmenila farba jej vlaso__. Pr___rode však treba niekedy pom__cť... 

2. Vypíš z textu násobnú číslovku (1 bod). 

___________________________________________________________________________ 

3. Z druhej vety vypíš slovo so slabikotvornou spoluhláskou (1 bod). 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ktoré diakritické znamienko bude chýbať v poslednej vete aj vtedy, ak správne doplníš všetky písmená? (1 

bod). _____________________________________________________________________________ 

 

5. Vyber z radu synonymá k zvýraznenému slovu z pravopisného cvičenia (2 body). 

dokonalosť, bieda, dostatok, defekt, deficit, núdza, prepych 

6. Prvá veta ukážky je z hľadiska členitosti (1 bod): 

A. jednočlenná slovesná 

B. jednočlenná neslovesná 

C. súvetie podraďovacie 

D. dvojčlenná neúplná 

 

7. V abecednom poradí vymenuj všetky slohové postupy (4 body) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Vypíš z textu ukážky slovo, ktoré vzniklo skladaním (2 body): 

_____________________________________________________________________________ 

9. Do ktorého jazykového štýlu patrí text ukážky? (1 bod) 

A. rozprávací 

B. informačný 

C. umelecký 

D. rečnícky 

 

10. Z možností vyber prechodník, vytvorený od slovesa odstrániť (1 bod): 

A. odstraňujúci 

B. odstrániť 

C. odstránený 

D. odstrániac 

11. Doplň pravopisne správne chýbajúce tvary slov (4 body): 

Na ulici som stretol neznámu _____________ (pani).  

Zuzana, (ísť) __________ by ste so mnou do kina? 

Na ulici ma napadli dva zúrivé ___________ (pes). 

Neprišiel (kvôli dažďu/pre dážď) _______________. 

 

12. Správne pomenuj básnické výrazové prostriedky (4body) 

a) idem na päťku    - _____________________ 

b) v poslednom lúči starootcovská horela roľa - _____________________ 

c) v krvavých vodách    - _____________________ 

d) tma objala celý kraj    - _____________________ 

 



V ktorom prídavnom mene sa neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení (1 bod) 

A. biely 

B. európsky 

C. múdry 

D. líščí 

  

13. Napíšte číslovky slovom (3 body): 

a) o (7)_____________________  kozliatkach 
b) do cieľa dobehol (3.)___________________ 
c) v (90.) _________________ rokoch 

 
14. Utvorte od slovesa predstaviť (3 body):  

a) rozkazovací spôsob v 1. osobe plurálu      ___________________________ 

b) slovesné podstatné meno     ___________________________ 

c) podmieňovací spôsob minulého času    ___________________________ 

 
15. Napíšte k slovu domovina (2 body): 

a) antonymum        _________________________ 

b) synonymum       _________________________ 

 

16. Z uvedeného radu slov podčiarkni tie, ktoré nevznikli odvodzovaním (4 body): 

labka, hlasný, priedomie, dejepis, žiakovi, uhlovodík, NAPANT, domovník, žiacka knižka 

 

17. Vyber možnosť, v ktorej nedochádza k spodobovaniu (1 bod): 

A. so spolužiakom               

B. breh                 

C. kyprej                 

D. chlieb s maslom 

18. Ktoré slovné druhy chýbajú vo vete: Presne tá ju mnohokrát dostane do rôznych nepríjemností? (3 body) 

_________________________________________________________________________________ 

 

19. Malý princ sa zahľadel na záhradu rozkvitnutých ruží. (4 body) 

Vypíš z vety:  a) prisudzovací sklad:  ________________________________________ 

  b) určovací sklad: _________________________________________ 

  c) zhodný prívlastok: _________________________________________ 

  d) slovo v genitíve: _________________________________________ 

20. Doplňte chýbajúce hlásky (3 body): 

ďalek_     _zijský svetadiel,  plavk_nin čas    

 

21. Utvor lokál pomnožných pod. mien a urč vzor (3 body): 

nožnice -  ___________________    

okuliare - ___________________  

pľúca -    _____________________ 

 

22. Vyber jednočlennú vetu (1 bod): 

A. V kuchyni sa stmievalo. 

B. Jerguš vyšiel k potoku. 

C. Sestra je učiteľka. 

D. V oku sa mu mihol tieň.  

  



Do textu doplň chýbajúce písmená (10 bodov): ryšavé, vlasy, sny, predstaviť, hrdinku, Annu, sirota, detských, 

súrodencov, Bývajú, Zelenom, rôznych, nedostatky, Anniných, aby, vlasov, prírode, pomôcť 

 

Vypíš z textu násobnú číslovku (1 bod). mnohokrát 

Z druhej vety vypíš slovo so slabikotvornou spoluhláskou (1 bod). hrdinku 

Ktoré interpunkčné znamienko chýba v poslednej vete aj vtedy, ak správne doplníš všetky písmená? (1 bod).  

prehlásky 

 

Vyber z radu synonymá k zvýraznenému slovu z pravopisného cvičenia (2 body). 

bieda, defekt, deficit, núdza,  

Prvá veta ukážky je z hľadiska členitosti (1 bod): 

jednočlenná neslovesná 

 

V abecednom poradí vymenuj všetky slohové postupy (4 body) 

informačný, opisný, rozprávací, výkladový 

Vypíš z textu ukážky slovo, ktoré vzniklo skladaním (2 body): 

viacdielneho, mnohokrát, strastiplnú 

Do ktorého umeleckého štýlu patrí text ukážky? (1 bod) 

umelecký 

Z možností vyber prechodník, vytvorený od slovesa odstrániť (1 bod): 

odstrániac 

Doplň pravopisne správne chýbajúce tvary slov (4 body): 

Na ulici som stretol neznámu _____________ (pani). paniu 

Zuzana, (ísť) __________ by ste so mnou do kina? išli 

Na ulici ma napadli dva zúrivé ___________ (pes). psy 

Neprišiel (kvôli dažďu/pre dážď) _______________. pre dážď 

 

Správne pomenuj básnické výrazové prostriedky (4body) 

a) idem na päťku    metonymia 

b) v poslednom lúči starootcovská horela roľa metafora 

c) v krvavých vodách    epiteton 

d) tma objala celý kraj    personifikácia 

 

V ktorom prídavnom mene sa neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení (1 bod) 

líščí 

Napíšte číslovky slovom (3 body): 

O (7) siedmich  kozliatkach 
do cieľa dobehol (3.) tretí 
v (90.) deväťdesiatych rokoch 

 
Utvorte od slovesa predstaviť (3 body):  

rozkazovací spôsob v 1. osobe plurálu      Predstavme! 

slovesné podstatné meno      predstavenie 

podmieňovací spôsob minulého času    bol by si predstavil 

 
Napíšte k slovu domovina (2 body): 

a) antonymum        cudzina 



b) synonymum       vlasť 

Z uvedeného radu slov podčiarkni tie, ktoré nevznikli odvodzovaním (4 body): 

dejepis, uhlovodík, NAPANT, žiacka knižka 

 

Vyber možnosť, v ktorej nedochádza k spodobovaniu (1 bod): 

kyprej                 

Ktoré slovné druhy chýbajú vo vete: Presne tá ju mnohokrát dostane do r__znych nepríjemností? (3 body) 

citoslovce, príslovka, spojka 

 

Malý princ sa zahľadel na záhradu rozkvitnutých ruží. (4 body) 

Vypíš z vety:  a) prisudzovací sklad:  princ sa zahľadel 

  b) určovací sklad: malý princ, zahľadel sa na záhradu, rozkvitnutých ruží 

  c) zhodný prívlastok: rozkvitnutých, malý 

  d) slovo v genitíve: ruží 

Doplňte chýbajúce hlásky (3 body): 

ďaleký   ázijský svetadiel,  plavkynin čas,    

 

Utvor lokál pomnožných pod. mien a urč vzor (3 body): 

nožnice -  nožniciach, ulica    

okuliare- okuliaroch, stroj  

pľúca -    pľúcach, srdce 

 

Vyber jednočlennú vetu (1 bod): 

V kuchyni sa stmievalo. 

  


