Test – A variant
1. Slová želé, živica, žabykláč, žalúzia, žúr, žinčica usporiadaj podľa abecedy.

2. Pre človeka, ktorý má orlí zrak, platí:
A) podobá sa na orla
B) dobre vidí
C) neovláda pravopis
3. Podstatné mená daj do správneho tvaru. Dbaj na pravopis.
A) traja ( pretekár)
B) osem (vtáča)
4. Od uvedených slov utvor zdrobneniny.
A) hviezda
B) dieťa
5. Urč pád a vzor uvedených slov.
A) v čižmách
B) bez futbalistu
6. V ktorej z možností je napísaná priama reč správne?
A) Katka sa pýtala Vierky, prečo včera neprišla.
B) „Vierka, prečo si včera neprišla?“ spýtala sa Katka.
C) „Vierka sa spýtala Katky:“ prečo si včera neprišla?
7. Zakrúžkuj slovo, ktoré do skupiny slov nepatrí.
kráča, opaľuje sa, jedol, rýľuje, maľuje
8. V ktorej z možností sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru?
A) vtáčatá, húsatá, labute, mačatá
B) cesto, v meste, pero, svetre
C) tenisti, sudcovia, o hokejistovi, výherca
9. Zakrúžkuj slovo, v ktorom je predpona.
vzduch, zobák, odcestovať, stupňovať, vydavateľ
10. Ako sa volá človek, ktorý kreslí obrázky do knihy?
A) redaktor
B) spisovateľ
C) ilustrátor

11. Ktorý tvar je správny?
A) so sestričkou
B) zo sestričkou
C) so sestričkov
12. Čo môžeme robiť so slovesami?
A) stupňovať
B) skloňovať
C) časovať
13. Koľko prídavných mien je v uvedenej vete?
Vodu z horských prameňov však môžeš piť aj z vlastných dlaní.
14. Naša Zuzka je ............................ dievča.
Vyber do vety vhodné prídavné meno.
A) pracovné
B) prácne
C) pracovité
15. V ktorej vete označuje slovo škola budovu školy?
A) Dnes poobede nemáme školu.
B) Naša škola stojí na kraji mesta.
C) Na divadelnom predstavení sa zúčastnila celá škola.
16. V slove m – d správne doplníme:
A) – e – (med)
B) – a – (mad)
C) – ä – (mäd)
17. Zakrúžkuj slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu.
píska, rytier, stolička, babička, človek, Revúca, Jakub
18. V uvedenej vete nájdi ukryté meno mesta a vypíš ho.
Ani trapasy ho neodradili od lotrovín.

19. Koľko trojslabičných slov sa nachádza v uvedených vetách?
Z lesa sa ozvalo húkanie sovy. I kukučka sa k nej pridala svojím kukaním.
20. V ktorej možnosti sa nachádza dvojica slov s opačným významom?
A) moc – nemoc
B) skôr – neskôr
C) my – nemý

21. Z uvedenej vety vypíš obojaké spoluhlásky. Brat odniesol mača.

22. Ako sa nazýva literárny útvar, v ktorom zvíťazí dobro nad zlom?
A) rozprávka
B) povesť
C) bájka
23. Koľko čísloviek sa nachádza v uvedených vetách?
Traja dobrí priatelia bývali na sídlisku v neveľkom meste. Dvaja bývali v tom istom
činžiaku. Už piaty rok chodili do jednej školy.

24.

Išla sova na tanec
vyfintená veľmi,
pratala sa poza pec,
pratala sa dvermi.
A) Koľko veršov obsahuje táto strofa?
B) Vypíš slová, ktoré sa rýmujú. ...............................................
..............................................

25. Ako sa nazýva rozhovor dvoch alebo viacerých osôb?
26. Žijú ako pes a mačka.
Uvedené prirovnanie znamená:
A) Dobre si rozumejú.
B) Stále sa hádajú.
C) Majú radi zvieratá.
27. Kto bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok?
A) Ľubomír Feldek
B) Hans Christian Andersen
C) Pavol Dobšinský
28. Vtedy zbadal pod stolom odkotúľaný peniaz.
Ktorá z možností sa vzťahuje na zvýraznené spojenie vo vete?
A) mužský rod, jednotné číslo, inštrumentál, vzor dub
B) mužský rod, jednotné číslo, inštrumentál, vzor stroj
C) mužský rod, množné číslo, inštrumentál, vzor dub

29. Vyber možnosť, v ktorej všetky slová tvoria neurčitok slovesa.
A) pamäť, sieť, šesť, plť
B) sadiť, volať, spať, bežať
C) päť, deväť, vodiť, čakať
30. Vyber možnosť, v ktorej je sloveso vo vete v 3. osobe množného čísla.
A) Pomaly nazbierala prútiky a viedla kačičky k rybníku.
B) V kroví kačičky založili hniezdo.
C) Jedno sa stratilo.
31. V škole zjedol dve červené jablká.
V uvedenej vete sú slovné druhy v nasledovnom poradí:
A) spojka, podstatné meno, sloveso, číslovka, prídavné meno, podstatné meno
B) predložka, podstatné meno, sloveso, číslovka, prídavné meno, podstatné meno
C) predložka, prídavné meno, sloveso, číslovka, , podstatné meno, prídavné meno
32. V ktorej z možností sú všetky slová napísané bez pravopisnej chyby?
A) dobrí chlapci, usilovní žiaci, pyšný otec
B) atlantický oceán, Červené more, Janka a Danka
C) sychravé počasie, plná mysa, dobytok
33. Uveď jeden príklad na pranostiku.

