
 

 

1. Označ skupinu podstatných mien podľa vzoru dlaň: 
      a)   os, tyč, masť, step 
      b)   reč, noc, krv, moc 
      c)   koľaj, hruď, sieť, čakáreň 

 
2.   Označ nezhodný prívlastok: 
            a)  farbami jesene       b)   troch zo súťaže         c)  hlavu z vankúša 
 
3.   Označ synonymum k slovu skúpy: 
             a)   lakomý      b)   krutý       c)   namyslený 
 
4. Označ, aké hlavné údaje má obsahovať list: 

a) oslovenie, miesto a dátum, základné informácie, pozdrav, podpis 
b) oslovenie, základné informácie, adresu, podpis 
c) oslovenie, informácie, adresu odosielateľa, adresu prijímateľa 

 
5. Označ, v ktorej z možností sú uvedené iba neohybné slová: 

a) nahlas, včera, vraj, večera     b)  možno, okolo medza, aj     c)  vari, vpravo, už,ani 
 
6. Označ podstatné mená, ktoré vznikli skladaním: 

a) minerálka, telocvičňa, rodokmeň 
b) moreplavec, samohláska, biológia 
c) novovek, krasokorčuliar, plynovod 

 
7. Označ vetu, v ktorej je slovo so slabikotvornou spoluhláskou: 

a) Slnko vystúpilo na obzor. 
b) Bledý mesiac sa skryl za mesiac. 
c) Bol to taký istý príklad. 

 
8. Označ nominatív zámena o mne: 

a) ja     b)   mňa     c)   ona 
 
9.  Označ charakteristiku balady: 

a) Epický útvar, ktorý má pochmúrny dej a končí sa víťazstvom dobra nad zlom. 
b) Epický útvar, ktorý má pochmúrny dej a končí tragicky. 
c) Epický útvar, ktorý vyniká pátosom a zložitým sujetom. 

 
10.   Označ správne vysvetlený frazeologizmus byť niekomu tŕňom v oku: 

a) niekomu prekážať 
b) byť v centre pozornosti 
c) byť prefíkaný 

 
11.    Označ, ktorá, z viet je napísaná správne: 
             a)   Hrad Devín sa pokladá za najstarší hrad na Slovensku. 
             b)   Devín je symbolom Slovanskej vzájomnosti. 
             c)   Devínsky Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. 
 
 
 



 

 

12.   Označ vetu podľa zloženia: Prišiel večer. 
       a)   jednoduchá holá  veta 
       b)   jednoduchá rozvitá veta s nevyjadreným podmetom 
       c)   jednoduchá holá veta s rozvitým prísudkom 
 

13.   Označ príslovky: 
       a)  vraj, rovno, zrána    b)   vtom, správne, včera      c)  mierne, ani, nahlas 
 
14.   Označ, v ktorej z možností sa všetky slová vo výslovnosti spodobujú: 
             a) sladký, bezprostredný, lebka, bodka 
             b) kôpka, sopka, mriežka, lopta 
             c) ľahký, bezvetrie, hrozba, hláska 
 
15.   Označ, aký rým  autor použil v úryvku:       Keď pavúk svoje siete dotká      
                                                                            a jeseň zbiera lístie na pieseň, 
                                                                            ty mizneš v diaľke ako bodka 
                                                                            aj najstudenší vietor vanie sem. 

a) združený aabb 
b) striedavý abab 
c) striedavý aabb 

 
        16.   Označ správne určený umelecký prostriedok v slovnom spojení zletel vietor: 
                     a) prirovnanie     b) personifikácia      c) metafora 
 
       17.    Označ, v ktorom slovníku by ste našli vysvetlený význam slova fejtón: 
                     a) Pravidlá slovenského pravopisu 
                     b) Krátky slovník slovenského jazyka 
                     c)  Synonymický slovník 
 
        18.    Označ, v ktorej z možností sú správne určené vetné členy uvedenej vety: 
                 Na strechu koliby klope tuhá zima. 

a) príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, prísudok, zhodný prívlastok, 
podmet 

b) príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný 
prívlastok, podmet 

c) príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, prísudok, zhodný 
prívlastok, predmet 

 
        19. Označ, ktorá z ľudových múdrostí je pranostika: 
              a) Matej ľady láme.    b) Zdravý ako buk.      c) Ako si ustelieš, tak budeš spať. 
 
 
        20. Označ, čo je cieľom vecnej literatúry: 
             a) sprostredkovať umelecký zážitok.             
             b) presne poskytnúť určitú informáciu 
             c) podať svoje subjektívne stanovisko. 

 


