
VARIANT  A 

1. Ktorý z nasledujúcich zápisov priamej reči je správny? 

a. „Zuzka“ , upozorňuje mama, „nezabudni si zobrať čiapku!“ 

b. „Zuzka“ , upozorňuje mama „nezabudni si zobrať čiapku!“ 

c. „Zuzka, “ upozorňuje mama, „nezabudni si zobrať čiapku!“ 

2. čítam Hviezdoslava, vietor tancuje, vysoký ako jedľa, láskavý pohľad       

 

           Uvedené umelecké prostriedky sú v nasledujúcom poradí: 

 

a.  metonymia, personifikácia, prirovnanie, epiteton, 

b.  personifikácia, metonymia, prirovnanie, epiteton, 

c. metonymia, personifikácie, epiteton, prirovnanie. 

 

3. Ktorý z nasledujúcich žánrov patrí medzi lyrické? 

a. poviedka 

b. balada 

c. bájka 

d. sonet 

 

4. Ktoré z uvedených slov má opačný význam ako slovo provizórny? 

a. jednoduchý 

b. trvalý 

c. prechodný 

 

5. V slovnom spojení – neľudské podmienky – sú: 

a. jedna znelá párová a dve neznelé párové spoluhlásky 

b. dve znelé párové a tri  neznelé párové spoluhlásky 

c. dve znelé párové a štyri neznelé párové spoluhlásky 

d. jedna znelá párová a tri neznelé párové spoluhlásky 

 

6. Ktorá ľudová múdrosť nás upozorňuje na to, že sa netreba predčasne radovať? 

a. Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije. 

b. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

c. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. 

d. Ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili. 

 

7. Ktorá z  viet obsahuje všeobecné podstatné meno stredného rodu v jednotnom  čísle, 

v  nominatíve, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dievča? 

 

a.  Tieto dvojčatá sa podobajú ako vajce vajcu. 

b.  Tam sa ukrylo vystrašené chlápä. 

c. Okolie námestia obkolesili vnúčatá usmiateho dedka. 

d. V kríku zbadal stratené húsa. 



8. V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa toho istého vzoru?  

a. oblek, nosenie, sledovanie  

b. oblečenie, nosenie, sledovanie  

c. oblasť, spoločnosť, púšť   

d. diagnostika, medicína, sluha  

 

9. Z podstatného mena v zátvorke utvor prídavné meno v správnom tvare. 

(brat) nové auto 

10. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená rovnakého druhu? 

a. havraní, rybia, žraločie, slnečný 

b. ľahký, hlboké, mladé, riečna 

c. stolný, úradná, pádové, banánová 

d. návštevníčkina, srnkin, zbojníkov, makové 

 

11. Ktorá z viet je napísaná bez pravopisnej chyby? 

a.  Dvojčatá sami seba zosmiešňovali. 

b.  K tímto ľuďom sa pridali niektorí neprajníci. 

c.  Odomňa sa nedozvieš, prečo mám naňho zlé spomienky. 

d.  Podpíš sa mojím perom a posuň sa k nim. 

 

12. Ktorá z viet obsahuje nesprávne napísanú číslovku? 

a. Peter tri krát za sebou zvíťazil. 

b. Kúpil jej dvadsaťjeden ruží. 

c. Prišla o tri štvrte na sedem. 

d. Priplávala loď s dvesto turistami. 

 

13.  Ktoré z uvedených slovies je nedokonavé? 

a. dostať 

b. podal 

c. pozýval 

d. zapadnú 

 

14. Označ vetu, v ktorej je príslovka. 

 a. Stál uprostred námestia. 

 b. Rodičia bývali blízko. 

       c. Mimo domu bol smutný. 

 

       15. Vypíš z ukážky  vokalizovanú predložku. 

 

      Vnútorná sila, ktorá ju zohnala z lôžka, viedla ju celkom naisto aj ku konečnému cieľu a  

      Dolorose neostávalo iné, len slepo poslúchať. 

 



16. V ktorej z viet je chyba v interpunkcii? 

a. Sme priatelia a preto sa navštevujeme. 

b. Rástol naďalej sťa jedľa. 

c. Opravár musel prísť aj včera, aj dnes. 

d. Prišla sestra, ktorá u nás dlho nebola. 

 

      17. Vždy ma volali na tie  miesta, kde som býval. 

 

           Uvedené súvetie je:  

a.  podraďovacie súvetie s vedľ. v. príslovkovou miestnou, 

b.  priraďovacie súvetie zlučovacie, 

c.  podraďovacie súvetie s vedľ. v. prívlastkovou, 

d.  podraďovacie súvetie s vedľ. v. predmetovou. 

 

      18.  V ktorej z uvedených viet sú vetné členy v takomto poradí: zhodný prívlastok,  

             podmet, slovesný prísudok, nepriamy predmet, zhodný prívlastok, nezhodný  

            prívlastok? 

 

a. Včera  k nám prišiel náš dávny priateľ. 

b. Počerný chlapec pribehol s mapou k prekvapeným turistom. 

c. Zahraniční turisti sa oboznámili s históriou nášho mesta 

 

     19. V ktorej z uvedených viet sa nachádza skratkové slovo? 

a. Teší sa napr. na večerný beh Košicami. 

b. Veľmi sa teším na vystúpenie SĽUK-u. 

c. Nezabudni si dnes kúpiť lístky na MHD. 

d. Z BA cez ZV do MI je necelých 500 km. 

 

      20. Ktorá z viet je jednočlenná? 

a.  Dážď bol nepríjemný. 

b.  Prší. 

c.  Stoj! 

d.  Je nedeľa. 

 

21.  Slová najlepší, odlet vznikli: 

 

a. skladaním, 

b. skracovaním,  

c. odvodzovaním. 

 

22. V ktorej z viet je podčiarknuté slovo predmetom?  

a.  Sito je vyrobené z kvalitného materiálu. 

b.  Čarovnú moc malo sito z rozprávky. 

c.  Poznám rozprávkové sito na výrobu dukátov. 

 



23. Karikatúra a charakteristika sú typické pre slohový postup: 

a.  rozprávací 

b.  opisný 

c.  informačný 

d. výkladový 

 

24. Aký typ vety z hľadiska modálnosti/ obsahu predstavuje nasledujúca veta?  

 

„ Bez vena?“  

 

25. Ku ktorému zo slovies v nasledujúcich vetách je priradený správny slovesný čas? 

a. Všetky košele poobšíva. – budúci čas 

b. Zajtra by som sa ti rád ozval. – minulý čas 

c. Poberaj sa domov. – budúci čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIKTÁT 

 

Malé chlapčiská by radi našli Jánošíkov poklad. 

V záhrade pracovali starí rodičia aj so svojimi vnúčatami.  

To šťastie v nej doslova vibrovalo. 

Moji obidvaja bratia sú takí tvrdohlaví barani. 

Plavkyňa nás vystríhala pred zradnými vírmi. 

Prišli len siedmi súťažiaci. 

Odpočívajúce sovy sa zachytili svojimi sovími pazúrmi konára stromu. 

Loď sa kývala vo vetre. 

Dostali sme sa až na Most Slovenského národného povstania. 

Z fontány vytryskli krištáľové  kvapôčky vody. 


