
Test – B variant 

1. Podstatné mená daj do správneho tvaru. Dbaj na pravopis. 

A) štyria ( pretekár) 

B) sedem (vtáča) 

 

2. Urč pád a vzor uvedených slov. 

A) na nohách 

B) bez hokejistu 

 

3. V ktorej z možností je napísaná priama reč správne? 

A) Janka sa pýtala Danky, prečo včera neprišla. 

B) „Danka, prečo si včera neprišla?“ spýtala sa Janka.  

C) „Danka sa spýtala Janky:“ prečo si včera neprišla? 

 

4. Zakrúžkuj slovo, ktoré do skupiny slov nepatrí.  

kráčal, opaľuje sa, číta, rýľuje, maľuje 

 

5. 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 

 

6. Ako sa volá človek, ktorý kreslí obrázky do knihy?  

A) redaktor 

B) spisovateľ 

C) ilustrátor 

 

7. Čo môžeme robiť s podstatnými menami? 

A) stupňovať 

B) skloňovať 

C) časovať 

 

8. Do vety vyber  vhodné prídavné meno. 

Naša Zuzka je ............................ dievča. 

 

A) pracovné 

B) prácne 

C) pracovité 

 

 



9. Koľko prídavných mien je v uvedenej vete? 

Vodu z horských prameňov však môžeš piť aj z vlastných dlaní. 

 

10. 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. 

 

11. Ktoré sloveso je v tretej osobe jednotného čísla ? 

A) hrá sa 

B) začínajú 

C) hľadám 

 

12. Zakrúžkuj slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu. 

 

vietor, ryba, stolička, deduško, človek, Revúca, babka 

 

13. Koľko trojslabičných slov sa nachádza v uvedených vetách? 

Z lesa sa ozvalo húkanie sovy. I kukučka sa k nej pridala svojím kukaním. 

 

14. V ktorej  možnosti sa nachádza dvojica slov s opačným významom? 

A) moc – nemoc 

B) skôr – neskôr 

C) my – nemý 

 

15. Z uvedenej vety vypíš obojaké spoluhlásky. Katke vypadla kniha z ruky. 

 

16.  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.  

 

17.  Ako sa nazýva krátky ľudový výrok, ktorý sa týka počasia? 

 

 

 

18.  Ako sa nazýva rozhovor dvoch alebo viacerých osôb? 

 



      19.  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.   .......................................................... 

 

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

       20.   Žijú ako pes a mačka. 

   Aký význam má uvedené prirovnanie? 

 

A) Dobre si rozumejú. 

B) Stále sa hádajú. 

C) Majú radi zvieratá. 

        21. Kto bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok? 

   A) Ľubomír Feldek 

   B) Hans Christian Andersen 

   C) Pavol Dobšinský 

 

        22.  Ktorá z možností sa vzťahuje na zvýraznené spojenie vo vete?  

Pod stromom sa červenali popadané jablká.      

                                                       

  A) mužský rod, jednotné číslo, inštrumentál, vzor dub 

  B) mužský rod, jednotné číslo, inštrumentál, vzor stroj 

  C) mužský rod, množné číslo, inštrumentál, vzor dub 

         23. V ktorej z možností sú všetky slová zdrobneniny? 

    A) pierko, okno, jablko 

               B) vločka, hračka, práčka 

    C) chvostík, schodík, vetrík 

 

          24.  Vyber možnosť, v ktorej  všetky slová tvoria neurčitok slovesa. 

     A) pamäť, sieť, šesť, plť 

     B) sadiť, volať, spať, bežať 

     C) päť, deväť, vodiť, čakať 

 

25.  V ktorej dvojici útvarov sa nachádza poučenie?  

    A) príslovie a porekadlo                            

    B) príslovie a bájka                                  

    C) príslovie a rozprávka 



 

26. V záhrade rastú tri divoké slivky. 

    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 

 

27. V ktorej z možností sú všetky slová napísané bez pravopisnej chyby? 

A) usilovný študenti,  pyšný otec, úspešný športovec 

B) Atlantický oceán, Červené more, Jánošík 

C) sychravé počasie, plná mysa, dobytok 

 

28. V uvedenej vete nájdi ukryté meno mesta a vypíš ho. 

    Babka s dedkom žili na kraji lesa. 

 

29.  Robí sa, akoby nevedel do troch narátať. 

    Ktoré vysvetlenie vety je správne? 

A) je neporiadny 

B) nevie počítať 

C) robí sa hlúpy 

 

30. Slová horčica, hornina, horúci, hasič, hnedý, hladný   usporiadaj podľa abecedy. 

 

 

31. Ktorá predpona je vhodná do vety: 

   Auto  -išlo prekážku na ceste. 

A) od- 

B) za- 

C) ob- 

 

32. Ktorý tvar je správny? 

A) zo stola 

B) s tetov 

C) zo zlosťou 

 

33. V slove p – ta správne doplníme: 

A)  - e – (peta) 

B)  - a – (pata) 

C)  - ä – (päta) 

 

34. Ktorú vlastnosť človeka vyjadruje nasledovné prirovnanie? Vykračuje ako páv. 



 

       

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


