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Pravopisné cvičenie  
Prepíš vety do gramaticky správnej podoby – doplň písmená, čiarky a oprav chyby. 
 
Až teraz husár v_šiel s p_tvora a vošiel do izby. Kolo tanečníkov sa zv_čšilo. Muzika hrala, 
poskakovala na zv_šenej lavici. Ondráš si to nevšímal. Pod povalov svietila malá, okrúhla 
lampa, jej svetlo roslievalo sa úzk_m pruhom. Ondráš stál už v polotme. „Aha  ako ho rada  
v_dí“ zakv_lil potichu. V očiach mu ztemnelo. Vidí tisíc hudcov a všetci sú usmievav_. 
Lakťam_ si preb_jal cestu von. Zabudnut_, osamoten_ oddal sa bôľu. Zvuk_ hudby a v_skotu 
prichodia k nemu. Každ_ so svadobčanov sa veselil. Star_ spomínali na minulé  časy  mlad_ 
dumajú o svojích veciach. „Horí horí!“ ozvalo sa z p_tvora. V plameni stála Bežanovie šopa. 
V_dno, ako slamené zväzky padajú do horiacého sena. 

     
 
1) Akú spoločenskú udalosť opisuje text v pravopisnom cvičení?  

a) pohreb c) rodinná oslava 
b) svadba d) narodeniny  

 
2) Z poslednej vety vypíš párové znelé spoluhlásky. 

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

3) Zvýraznené slovo v texte nahraď tak, aby sa nezmenil význam vety. 
............................................................................................................  
 
4) Ako sa nazývajú slová s podobným významom? 

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

5) Pomenuj jav, ku ktorému dochádza vo výslovnosti slov teraz, z pitvora, zväzky. 
............................................................................................................  
 

6) Slová rozdeľ na slabiky: 
a) vzduch b) víťazstvo c) vyčísliť  

 
7) Slová biely – čierny, svetlo – tma sú: 

............................................................................................................  
 
8) Cudzie slová nahraď domácimi: 

a) pozitívny   ...................................................................................  
b) autobiografia ........................................................................... 
c) internacionálny   ......................................................................... 
d) geografia   ...................................................................................  
 

9) Frazeologizmus robiť z komára somára znamená: 
a) posmievať sa b) báť sa c) tárať d) zveličovať  

 



10) Označ možnosť, v ktorej sú len slová, ktoré vznikli skladaním: 
a) ochranným, lovený, spoločenských 
b) vyskytujú, sladkými, opelená 
c) jedovou, papierovej, obalené 
d) blanokrídly, jednoročným, šesťbokých  
 

11) Označ združené pomenovanie: 
a) slávnostná sála c) operačná sála 
b) narodeninová sála d) herná sála  
 

12) Presné, jednoznačné pomenovania vecí, javov v odbornom texte nazývame: 
a) termíny b) frazeologizmy c) internacionalizmy d)  opozitá  
 

13) Urč slovné druhy vo vete: Jeho oči veselo hľadeli spod klobúka. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................  

 
14) Podčiarkni slovo, pre ktoré platí: 2. osoba, singulár, minulý čas, podmieňovací spôsob, 

činný rod, dokonavý vid:  
písal si,   napísal si,   napísal by si,   bol by si písal,   bol by si napísal  
 

15) Vo vete Tlačivo má mať razítko školy. podčiarkni nespisovné slovo a nahraď ho jeho 
spisovným variantom. ..........................................................  
 

16) Urč vety podľa členitosti: 
a) Píš!   ......................... c) Tancovalo sa do rána.   ......................... 
b) Musíme ísť.   ......................... d) Bolo mi smutno.   .........................  

 
17) Koľko čiarok má byť vo vete: Jana rozmýšľala prečo neprišiel a aj mama sa oňho 

bála. a) 0 b) 1 c) 2 d) 3  
 

18) Z vety vypíš podmet a prísudok: Životnosť určujeme pri podstatných menách 
mužského rodu.    ................................................................................................  

 
19) Urč vety podľa zloženia: 

a) Prišiel a už neodišiel.   .................................................. 
b) Zajtra bude pekne.   .................................................. 
c) Objavili novú planétu.   .................................................. 
d) Horí, horí!   ..................................................  

 
20) Slang a nárečové slová sú typické pre: 

a) administratívny štýl c) publicistický štýl 
b) rozprávací štýl d) hovorový štýl  



21) Dynamický opis obsahuje: 
a) veľa podstatných mien c) veľa prídavných mien 
b) veľa slovies d) veľa prísloviek  

 
22) Označ  možnosť, v ktorej sú vymenované všetky slohové postupy: 

a) opisný, administratívny, rozprávací, výkladový 
b) informačný, rozprávací, výkladový, opisný 
c) informačný, rozprávací, hovorový, rečnícky 
d) rozprávací, výkladový, umelecký, opisný  

 
 
 

Na hmly si líha slnko, 
na slnko ľahli hmly, 
dočahujem ich rukou, 
pohládzam kostoly, 

 

vysoké strechy domov, 
nad nimi komíny, 
tak pohládzam svoj domov, 
ľúbezný, jediný ... 
(J. Smrek: Spev o domove) 

 
23) Urč literárny žáner prečítaného textu:  

a) epická báseň c) lyrická báseň 
b) epigram  d) epos   

24) Podčiarknuté verše sú: 
a) personifikácia b) epiteton c) prirovnanie d) básnická otázka   

                                                                                          
25) Označ rým posledných štyroch veršov: 

a) združený aabb c) striedavý abab 
b) obkročný abba d) prerývaný abcb   

 
26) Lyrická báseň pozostávajúca zo 14 veršov rozdelených na štvorveršia a trojveršia sa 

nazýva: 
a) óda b) sonet c) strofa d) spev               

 
27) Konštantín a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v roku 

a) 863 b) 963 c) 836 d) 906  
 
28) Nápis na náhrobnom kameni sa volá    

a) elégia b) epigram c) epitaf d) epilóg  
 
29) Doplňte: 

a) Rozhovor dvoch alebo viacerých postáv nazývame ......................... 
b) Epická báseň s pochmúrnym dejom a tragickým záverom sa nazýva ......................... 
c) Epické dielo širokého rozsahu, ktoré zachytáva život viacerých postáv a má niekoľko 

dejových línií, sa volá ......................... 
d) Prvé slávnostné predstavenie divadelnej hry sa  volá .........................  


