
 

 

Ukážka č. 1 – osemročné gymnázium 

 

1. V nasledujúcom texte je poprehadzované poradie viet. Keď tieto vety zoradíme do zmysluplného 

poradia, ktorá veta bude predposledná? 

 
 veta 1:  Tie sa mu hlboko zabárali do čerstvého blata. 
 veta 2:  Na obzore sa objavil osamelý jazdec. 
 veta 3:  Keď dorazili k rieke, jazdec z koňa zoskočil. 
 veta 4:  Poodlamoval suché konáre na založenie ohňa. 
 veta 5:  Jeho kôň kráčal veľmi pomaly a ťažko dvíhal kopytá. 
 
 a) veta 1  b) veta 2  c) veta 3  d) veta 5 
 
Pozorne si prečítajte ukážku. Potom riešte úlohy 2 - 8 za textom. 
 
 
Ukážka 
Jonáš Záborský - Tulipán a fialka 
   
   Raz prekrásny tulipán krútil nad tým hlavou, 
   že fialka v priateľstve žila so žihľavou. 
   Do záhrady prišiel pán jedného dňa zrána, 
   uvidel i odtrhol kvietok z tulipána. 
  
   Siahol i na fialku, na jej kvet a puky, 
   ale tu mu žihľava popálila ruky. 
   Keď sa na to tulipán odtrhnutý díva, 
   povie: „Hľa, i chatrný priateľ dobrý býva!“ 
 
 2. V ktorých veršoch alebo verši vyslovuje autor mravné ponaučenie? 
 
  a) v prvých dvoch veršoch   
  b) v poslednom verši   
  c) v prvom verši 
 
 3. Z koľkých veršov sa skladá báseň Tulipán a fialka? 
 
  a) z dvoch veršov    
  b) zo štyroch veršov   
  c) z ôsmich veršov 
  
 4. Napíšte slovo, ktoré má podobný význam ako slovo prekrásny. 
   
  _________________________________________________ 
 
  
  



 

 

5. Vyberte pravdivé tvrdenie. 
 
  a) Text je veršovaný, skladá sa z dvoch strof. 
  b) Literárne dielo Tulipán a fialka má podobu prózy. 
  c) Text sa členína odseky. 
 
6. Napíšte, ako sa nazýva text ohraničený úvodzovkami. 
 
  __________________________________________________ 
 
 
7. Vyhľadajte v prvej strofe ukážky č. 1 jedno citovo zafarbené slovo a napíšte ho. 
 
  ___________________________________________________ 
 
8. Vypíšte z textu ukážky č. 1 slovo, ktoré sa rýmuje so slovom puky. 
 
  ___________________________________________________ 

 
 
 

Ukážka č. 2 – osemročné gymnázium 

1. Vypíšte z vety sloveso a určte jeho osobu, číslo a čas. 

 Pouličné lampy sa rozsvietili podvečer. 

___________________________________________________ 

2. Napíšte správny tvar zámen v zátvorkách. 

a) písal si s (on)   _________________________ 

b) zavolali nás k (vy) _________________________ 

c) bol s (moja) tetou _________________________ 

 

3. Vo vete podčiarknite všetky číslovky. 

Na prvom mieste sa umiestnili dvaja bratia, ktorí ešte nedovŕšili desať rokov. 

 

4. V ktorej z možností sú slová usporiadané správne podľa abecedy. 

a) zebra, zajac, žirafa, žaba 

b) koza, kôň, krava, kukučka 

c) mačka, myš, muflón, mlok 



 

 

 

5. V ktorej z možností súvšetky slová rozdelené správne na slabiky? 

a) vy-stri-hli, ľa-hko-váž-ny, Slo-ve-nka 

b) vys-trih-li, ľa-hko-vá-žny, Slo-ven-ka 

c) vy-strih-li, ľah-ko-váž-ny, Slo-ven-ka 

 

6.  Určte vety podľa obsahu: 

a) Urob si poriadok!    ______________________  

b) Naša škola sa zúčastnila osláv. ______________________ 

c) Kedy prídeš?   ______________________ 

 

7. Ku každému slovu napíšte slovo opačného významu: 

 

a) veľký - ______________________           

b) smútok -  ______________________ 

c)   noc - ______________________ 

 

D I K T ÁT – osemročné gymnázium 

 
Mamičkine vymyslené príbehy majú šťastný koniec. Veverička s chuťou hryzkala búrske oriešky. 
Zlomyseľný Richard úmyselne trafil loptu do sklenenej vitríny. Myšna chvíľu zmizla, ale ostražitý 
kocúr Vilo ju prichytil. Susedov Mirko vyberal rád z pirohov sladký tvaroh. Skupina našich 
chlapcov dnes porazí dievčatá vo vybíjanej. 


