VARIANT B
1. Koľko slabík má uvedená veta?
V trávičke sa hojdá zvonček belasý.
a. 10

b. 11

c. 12

2. V ktorej z možnosti sú slová zoradené podľa abecedy?
a. jarmok, lavica, klas, cibuľa
b. lavica, dom, auto, kvet
c. cesnak, jablko, leto, nôž
3. V ktorej možnosti sú len mäkké spoluhlásky?
a. d, t, s, v
b. b, m, p, r
c. c, dz, j, š
Starká napiekla na svadbu štyri druhy koláčov.

4.

Vypíš slovo, ktoré obsahuje slovotvornú predponu.
...................................................
5. Podčiarkni slová, ktoré sú napísané nesprávne:
prosba, šatka, ceruska, vták, chlieb, Joško
6. Napíš slovo opačného významu k slovám:
a. čierny

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

b. vpredu

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

7. Urč vety podľa obsahu:
a. Urob poriadok!

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

b. Čo robíš?

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

c. Zuzka varí polievku.

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

8. Doplň do slov správne písmená (veľké alebo malé).
___uránsky hrad, ___lovenský jazyk, Nove Mesto ___ad Váhom

9. V akom diele sa dozvieš zaujímavé informácie a poznatky z nejakej oblasti?
b. v encyklopédii

a. v komikse

c. v bábkovej hre

Naša mamička upiekla chutné koláče.

10.

V uvedenej vete urč správne poradie slovných druhov:
a. predložka, podstatné meno, sloveso, podstatné meno, prídavné meno
b. zámeno, podstatné meno, sloveso, prídavné meno, podstatné meno
c. zámeno, podstatné meno, prídavné meno, sloveso, podstatné meno
Vtedy zbadal pod stolom odkotúľaný peniaz.

11.

Ktoré gramatické kategórie a vzor zodpovedajú zvýraznenému podstatnému
menu?
a. mužský rod, singulár, nominatív, vzor dub
b. mužský rod, singulár, akuzatív, vzor stroj
c. mužský rod, singulár, akuzatív, vzor dub
12. Podľa akého vzoru sa skloňujú nasledujúce slová?
a. mäso

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

b. lavica

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

c. hokejista

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

13. Napíš 2. stupeň prídavných mien:
pekný

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

starý

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

14. V ktorej z možností sú všetky slovné spojenia napísané správne?
a. výborný obed, pekný chlapci, dobrý žiaci
b. výborný obed, pekní chlapci, dobrí žiaci
c. výborní obed, pekní chlapci, dobrí žiaci
15. Zmeň podstatné meno na prídavné meno:
a. rýdzosť

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

b. jar

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

16. Nahraď vo vetách podstatné mená osobnými zámenami.
a. Aj mama sa usmiala.

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

b. Len dieťa začalo plakať.

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

17. Vyrieš rébusy. Namiesto číslic doplň číslovky.
a. ne100j

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

b. me2ď

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

18. V ktorej možnosti sú slovesá v jednotnom čísle?
a. maľuje, píšete, volajú
b. kreslím, spievaš, kričí
c. volá, cvičí, bežať
19. Podčiarkni neurčitky slovies:

smieť, smeť, pleť, plieť

20. Vytvor správne dvojice:
1. Bez práce nie sú koláče.
2. Studený máj, v stodole raj.
3. Má ho v zuboch.
1 ___

2___

a. pranostika
b. porekadlo
c. príslovie
3___

21. Doplň vety:
a. Jeden riadok básne nazývame

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

b. Prehovor dvoch alebo viacerých postáv je

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

c. Vymyslený príbeh, v ktorom víťazí dobro nad zlom sa volá
d. Autorom textu slovenskej hymny je
22.

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

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

jabĺčko, hora spieva, červená ako ruža
Umelecké prostriedky sú v tomto poradí:
a. personifikácia, zdrobnenina, prirovnanie
b. zdrobnenina, prirovnanie, personifikácia
c. zdrobnenina, personifikácia, prirovnanie

