
1. Oprav pravopisné chyby. 

a) bez osnovi, b) lietajúce osi, c) vozi zaviazli až po osy, d) orli na skalách, e) auto v tunely, f) pstruhi 
v potoku, g) husy pri močiary, h) rybi v mori 
 

2. Vyber slová a slovné spojenia, ktoré sú nesprávne napísané. 

a) Južná Afrika, b) Štúrova reč, c) slovák, d) Obyvateľ marsu, e) Peter Veľký, f) Matica Slovenská, g) 
černoch 
 

3. Urč vety podľa zloženia. Pri priraďovacom súvetí urč druh, pri podraďovacom urč druh vedľajšej 
vety. 

a) Vrátil sa k lesu, ktorý dýchal vôňou ihličia. 
b) Študoval angličtinu, ešte aj v nemčine sa zdokonalil. 
c) Učiteľ stál pred lavicami, knihu držal v ruke. 
d) Stál pred domom, v ktorom bývali jeho príbuzní. 
e) Bola som zvedavá, či ma moja intuícia neklame. 

 
4. Ktorá z uvedených viet je jednoduchá rozvitá, jednočlenná slovesná? 

a) Niektorí nevedia ani písať. b) Niekto si zabudol pero. c) Jankovi sa potom začalo kýchať. d) Čosi ma 
silno pichlo v boku. 
 

5. Urč vety podľa členitosti. 

a) Už dlho od tanierov ani oči nezdvihli. 
b) Dobrý syn musí rešpektovať rodičov. 
c) Krvavé sonety. 
d) Bolelo ho v krížoch. 

 
6. Vyber vetu, ktorá do radu nepatrí a napíš prečo. 

a) Potraviny. b) Vážení prítomní! c) Piati. d) Sedia. 
 
 
 
 

7. Urč vetné členy vo vete. 
 
Náš chromý ráno pomaly kráčal po úzkej cestičke pod lesom. 
 

8.  Napíš, akým slovným druhom je vo vete vyjadrený podmet. 

a) Fajčenie zakázané. 
b) Hlavný nás obsluhoval prívetivo. 
c) Dali jej výpoveď. 
d) Ozvalo sa bolestné ach. 

 
9. Akým vetným členom je podčiarknuté slovo? 

Pri zapadajúcom slnku niet v nás nijakého smútku. 
 
 
 

10. V ktorej z viet sú všetky slová plnovýznamové? 

a) Vari si to sám nevedel? b) Text ste napísali o deviatej. c) Skoro ráno zjedol veľmi dobré raňajky. d) 
Matka aj otec odcestovali minulý týždeň. 
 

11. Ktorá z viet neobsahuje neplnovýznamové sloveso? 

a) Vari si to sám nevedel? b) Text ste napísali o deviatej. c) Stojím pred vážnym rozhodnutím. d) Začnite sa 
už konečne učiť! 
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12. V ktorej vete je vymedzovacie zámeno? 

a) Niektorí nevedia ani písať. b) Každý vie, čo má robiť. c) Niekto si tu zabudol pero.  
d) Hovoril o nich včera večer. 
 

13. Z daných zámen vyber neurčité zámená. 

a) akýsi, b) iný, c) tvoj, d) ktosi, e) niekto, f) sám, g) každý, h) voľakto 
 

14. Utvor od slova pedál, kotol  

a) Lokál singuláru –  
b) Nominatív plurálu –  

 
15. Ktorá štvorica slov je správnym nahradením cudzích slov vitalita, pasažier, imitácia, rétorika? 

a) životnosť, zákazník, prednes, novinárstvo 
b) živelnosť, cestujúci, napodobňovanie, novinárstvo 
c) životnosť, cestujúci, napodobňovanie, rečníctvo 
d) živelnosť, zákazník, prednes, rečníctvo  
 

16. V ktorých z uvedených viet sa všetky prídavné mená, ktoré sú v nich použité, skloňujú podľa toho 
istého vzoru? 

a) Darinin nový priateľ je veľmi šikovný. 
b) Na Svätoplukovo námestie sa každé ráno zlietajú susedove holuby. 
c) Malý zajačik sa dostal do tvrdých orlích pazúrov. 
d) Títo valasi sa živia iba ovčím a kozím syrom. 

 
17. V ktorej z uvedených viet zodpovedajú slovesu tieto gramatické kategórie: 2. osoba, singulár, 

prítomný čas, podmieňovací spôsob, činný rod, dokonavý vid? 

a) Písal by som úlohu ešte dnes. 
b) Musíš sa ešte dlho rozhodovať. 
c) Určite by si sa bol s nimi stretával. 
d) Kúpil by si túto knihu? 

 
18. Napíš 2 frazeologizmy, v ktorých použiješ slovo kameň. 

 
 
 
 
 
 
19.  Čo je to epický čas? 

 
 
 
 
 

20.  K uvedeným dielam napíš autora. 

Dobrodružstvá Hucklebery Finna –  
Pätnásťročný kapitán –  
Robinson Crusoe 
Zbojnícka mladosť –  
Z poľovníckej kapsy –  
Dejiny písané Rímom –  
 

21. Napíš názov jednej poviedky J. G. Tajovského, v ktorej hovorí o svojom starom otcovi. 
 
 
 
22. Napíš troch predstaviteľov lyrizovanej prózy. 
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23. Ktoré z diel nepatria jednému autorovi? 

a) V úzkosti hľadania, Prútené kreslá, Panna zázračnica 
b) Čas majstrov, Milujte kráľovnú, Nylonový mesiac 
c) Kuvici, Rebrík do neba, Démon súhlasu 

 
24. Napíš meno autora a názov ukážky. 

Hory, lesy, dobre vám je: 
Z plna miazgy, z celej vlohy 
rastiete si do oblohy! 
Nik vám väzy nevyláme, 
nepodráža zradné nohy. 
 
 
 

25. Napíš 3 slohové útvary výkladového slohového postupu. 
 
 
 
 
26. Pre ktorý jazykový štýl sú typické tieto jazykové prostriedky: odborné slová (žurnalizmy), 

aktualizované výrazy, skratky, značky, klišé, jednoduché rozvité vety a súvetia?  


