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1. KOLO – 1. TERMÍN  

09. máj  2016 

 

1. Pokyny pre žiaka: Riaďte sa pokynmi pedagogického dozoru. 

2. Vyplňte požadované údaje. 

3. Kým nedostanete pokyn riešiť úlohy, v teste nelistujte. 

4. Pozorne si prečítajte zadania jednotlivých úloh. 

5. Podľa zadania vpisujte odpovede do vyznačených riadkov, prípadne zakrúžkujte písmeno 

pred správnou odpoveďou alebo podčiarknite správny výraz. 

6. Pokiaľ sa vám niektorú úlohu nedarí riešiť, nestrácajte s ňou neprimerane veľa času – chýbal 

by vám pri riešení ostatných úloh. 

7. Čísla v rámčeku predstavujú bodové hodnoty jednotlivých zadaní, ktoré môžete získať, ak 

správne vyriešite danú úlohu. 

8. Konzultácie s ostatnými žiakmi nie sú dovolené. 

9. Na vypracovanie úloh máte 45 minút čistého času. 

10. Keď ste skončili, ostaňte v tichosti sedieť na mieste. 

 

Želáme vám veľa úspechov. 

Počet bodov:................................. 

         Hodnotil:....................................... 

Kontroloval:.................................. 
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1. Pravopisné cvičenie 

Doplňte chýbajúce písmená a interpunkčné znamienka. 

Najpoetickejšie a najv_stižnejšie opísal pekné správanie Arthur Schopenhauer, známy  _emecký f_lozof: „Keď je zima, 

dikobraz hľadá ďalších dikobrazo_, ab_  si k sebe ľahli a pritúlili sa, lebo potom im je teplejšie. Ale dikobrazy majú dlhé 

a ostré ostne. Keď sa k sebe prit_lia   navzájom sa p_chajú. A to je zlé. No zlé je, aj keď im je zima. Preto sa dikobrazy dlho 

tr_pia, kým sa im nepodar_  nájsť primeranú vzdialenosť – aby boli pri sebe, ale navzájom sa nep_chali. A to je účel 

slušného správania: aby som ja nezranil teba, aby si ty nezranil mňa, aby sme sa spolu cítil_   dobre a jeden druhému 

neubližoval_. My k tomu dodávame  že mnoh_  z nás toto prav_dlo nerešpektujú. 

10 b  

2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z textu pravopisného cvičenia? 
 

A/ Dikobrazy ako jediné zvieratá poznajú zásady slušného správania. 

B/ Základom spoločenského bontónu je slušné správanie sa k zvieratám. 

C/ Účelom slušného správania je ohľaduplnosť jedného k druhému. 

D/ Základom bontónu je zachovávanie primeranej vzdialenosti. 

3. Ktoré z týchto slov je v texte pravopisného cvičenia kľúčové? 

A/ správanie               B/ zranenie       C/ vzdialenosť          D/ dikobraz 

4. Ktoré slovo nemá správne vysvetlený význam? 

A/ neverbálny -  neslovný      B/ ostne – pichliače     C/ rešpekt – úcta     D/ účel -  výsledok 

5. Aký komunikačný zámer sleduje text pravopisného cvičenia? 

A/ zabaviť                   B/ informovať 

C/ poučiť                     D/ vysmiať sa   

6. Z predposlednej vety pravopisného cvičenia vypíšte slovo/ slovné spojenie, v ktorom 
dochádza k spodobovaniu. Miesto spodobovania podčiarknite. 

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

7. Vo vete Keď sa k sebe pritúlia, navzájom sa pichajú. je párových znelých spoluhlások 

A/ 6.            B/ 5.          C/ 4.              D/ 3. 

8. V ktorej z možností je dvojica slov výnimkou z pravidla o rytmickom krátení? 

A/ o melódiách – niečí        B/ bez informácií – v lístí                                                                                                  
C/ súčiastka – triednický   D/ vábiaci - zmúdrieť 

9. Ktorá dvojica slov po správnej úprave patrí do nasledujúcej vety? 

Niektorí _____________ veľkých miest musia čeliť množstvu syntetického odpadu a odpad __________.                     

        A/ ioáirptmr – ťvlkyoaecr    B/ eeeirrfnt – ťvlkyoaecr   C/ ioáirptmr – vsaoľpťa  D/ eeeirrfnt - ťpvraeád 
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10. Ktorej z možností je slovo, ktorému zodpovedajú tieto gramatické kategórie?     mužský rod,     
D, sg. 

A/ im je       B/ jeden druhému      C/ nezranil mňa     D/ nepichali sa  

 

11. Ku ktorej dvojici podstatných  mien patrí podľa skloňovania podst. meno bicykel? 

A/ hotel, originál   B/ cukor, ideál    C/ pedál, kábel     D/ Karpaty, financie 

12. V ktorej možnosti nie je pravopisná chyba? 

A/ Vierkini synovia a otcovy konštruktéri                         B/ Milkyni sinovia a otcovi lyžiary 

C/ Terkyni stríkovia a cudzý rybári                                     D/ o pávích krídlach a bez Andreiných vineí       

13. Ktorá dvojica slov patrí k pomnožným podstatným menám ženského rodu? 

A/ Piešťany, Vianoce                                              B/ Ladce, husle 

C/ kliešte, Vrútky                                                     D/ Karpaty, financie   
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14. Zámeno môj napíšte: 

A/ v D pl. ..............................                       B/ v I sg. .................................. 

15. Určte vetu Keď sa k sebe pritúlia, navzájom sa pichajú. podľa zloženia. 

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

16. Je veta A to je zlé. jednočlenná? 

A/ Áno.                  B/ Nie. 

17. Podčiarknite slovo, ktoré vo vete Okolo nášho domu šantí mnoho veselých detí. neplní funkciu 
vetného člena? 

18. V ktorej z možností sú správne podčiarknuté vetné členy vo vete? 

  Búrky im nezabránili stráviť jeden deň oddychu vo Vysokých Tatrách.  

A/ prívlastok, podmet, slovesno-menný prísudok, nezhodný prívlastok 

B/ predmet, podmet, slovesný prísudok, zhodný prívlastok 

C/ podmet, predmet, slovesný prísudok, nezhodný prívlastok 

D/ podmet, predmet, slovesný prísudok, predmet                       

19. V ktorej možnosti sa nachádza  nezhodný prívlastok? 

A/ stavali moderne                                         B/ presné rysovanie 

C/ účtuje mzdy                                                 D/ orientácia geodetov 
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20. Ktorá z viet obsahuje slovesno-menný prísudok? 

A/ Peter si sadol na nízky kmeň.             B/ Otec začal pracovať v novej firme. 

C/ Zuzana musí odísť do Bratislavy.      D/ Jej sestra je tanečnica v Lúčnici. 

21. Ktorý variant správne zaraďuje nasledujúcu ukážku? 

CINEMAX – 15.5. 2016 

14.00 Šakal 

16.00 Nezmieriteľní 

A/ inzerát – informačný postup    B/ oznámenie – informačný postup    C/ správa – admin. štýl   D/ inzerát - opis 

22. Označte skupinu, v ktorej všetky slová patria do toho istého štýlu. 

A/ guľa (pätorka), matika, stejdž     B/ dzedziny, dediny, valali 

C/ fiktívny, virtuálny, senzi               D/ blankytný, famózny, super 

23. Ukážka – A. Sládkovič: Marína 

Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí! 

V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí! 

A/ Určte literárny druh ukážky - .............................................. 

B/ Napíšte názov podčiarknutého umeleckého prostriedku v ukážke - ............................................... 

C/ Z ukážky vypíšte antonymickú dvojicu - ................................................. 

 

24. Slovensko má v súčasnosti tiež pomenovanie 

A/ Slovenská Republika.   B/ slovenská republika.   C/ slovenská Republika.  D/ Slovenská republika.          

25. V literárnej ukážke sa hovorí, že 

  A/ A. Sládkovič má na Slovensku dve ženy, ktoré veľmi ľúbi. 

  B/ Slovensko je pre autora miestom, kde by chcel byť pochovaný.                                                   

  C/ Slovensko je pre A. Sládkoviča jedným veľkým cintorínom. 

  D/ Autor má na Slovensku dva významné obrazy. 

26. Ku slovám vyberte z daných možností jedno slovo, ktoré s nimi logicky súvisí.                                       

 

 kružidlo - ...........................................                             žena - ....................................................... 

A/ pravítko, zošit, pero, guma                                 B/ stroj, podstatné meno, podmet, muž 

 

Koniec testu! 
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