SLOVENSKÝ JAZYK
Test č. 1
01. Zo slovných spojení vyber slová, ktoré sú napísané nesprávne. podčiarkni ich a napíš
správne :
kryštáliky ľadu, hady sičali, so siedmimi športovcami, unudene vyzyvovať, túlavé psy, sestrini
synovia, rozúrené lesné zvery, vydobyli slobodu, stopy krvy, úspešní báj kár i
02. Podčiarkni nesprávne napísané slová a napíš ich so správnym veľkým alebo malým
písmenom :
šetrní Škóti, ulica Pavla Dobšinského, Veľkonočné sviatky, americká literatúra, Štúrovo
Námestie, Južná Amerika
03. Vlastné podstatné meno Sládkovičova ulica obsahuje :
A/ dve mäkké, tri tvrdé a štyri obojaké spoluhlásky
B/ tri mäkké, štyri tvrdé a dve obojaké spoluhlásky
C/ štyri mäkké, tri tvrdé a dve obojaké spoluhlásky
D/ tri mäkké, tri tvrdé a tri obojaké spoluhlásky
04. Náš malý Janko má rád rizoto.
Začiatočné písmená slov tejto vety sú :
A/ nepárové znelé spoluhlásky
C/ párové znelé spoluhlásky

B/ obojaké spoluhlásky
D/ párové neznelé spoluhlásky

05. Náuka o slovnej zásobe jazyka sa volá :
A/ morfológia
B/ syntax
C/ etymológia

D/ lexikológia

06. Napíš dve slová, v ktorých sa spoluhláska „v" vyslovuje ako „f :
07. Akým slovným druhom je vo vetách vyjadrený prívlastok?
A/ Rád počúval babičkine rozprávky. ..............
B/ Darovali mu kyticu kvetov. ..................
08. Pomenuj podčiarknuté slovné druhy :
A/ Kiežby prišiel. ............
B/ Cítila sa u nás dobre. ........
C/ Behával aj okolo školy. ......
09. Od spojenia ktorýsi slovenský hokejista utvor :
A/ inštrumentál jednotného čísla
B/ nominatív množného čísla
10. V ktorej z možností sú všetky cudzie slová napísané správne ?
A/ systém, vitalita, kibernetika, polyklinika
B/ ordinácia, polyhistor, dingo, hygiena
C/ multivitamín, filozofia, vicemiss, hipotéza
D/ antypatia, lýceum, gynekológia, vírus
11. Nájdi vetu, ktorá je nespisovná :
A/ Je treba prísť.
B/ Kúp mi dva rožky.
C/ Poslať po doktora
D/ Hovor do mikrofónu.

12. V ktorej z uvedených možností vznikli všetky slová rovnakým spôsobom?
A/ učiteľka, autoškola, priateľka, školník
B/ medený, výlet, dieťatko, zemeguľa
C/ vodoliečba, hluchonemý, perokresba, drevorezba
D/ mrazuvzdorný, prílet, pravnúča, Janíček
13. V ktorej z uvedených viet nasledujú vetné členy v poradí:
zhodný prívlastok, podmet, prísudok, predmet, nezhodny prívlastok
A/ Včera k nám prišli Katkine spolužiačky.
B/ Rozhovor s kamarátom vyriešil ich problém.
C/ Naša babička navarila halušky s bryndzou.
D/ Unavený turista si sadol v lesíku na peň.
14. Hovorové a slangové slová, dialektizmy a nespisovné slová sú typické
pre :
AJ publicistický štýl
B/ náučný štýl
C/ hovorový štýl
D/ administratívny štýl
15. Vo vete urč všetky vetné členy :
Majestátny disk slnka žiaril na oblohe.
AJ Majestátny ............. B/ disk .............. C/ slnka .............
D/ žiaril ................. E/ na oblohe ...................
16. Urč vety podľa zloženia, pri priraďovacom súvetí urč druh súvetia, pri podraďovacom
súvetí druh vedľajšej vety:
A/ Kde je veľa rečí, tam je málo múdrosti. ..........................................................
B/ Nemala som strach, že ma nájde. .....................................................................
C/ Stromy zašumeli, pohol sa vietor od hôr. ..........................................................
17. Aký slohový postup použijeme pri
písaní: A/ inzerátu ....................
B/ prednášky ....................
18. Cúvajúc z izby, zakopol o prah dverí.
Podčiarknutý slovesný tvar je :
A/ činné príčastie prítomné
B/ prechodník
C/ trpné príčastie
D/ slovesné podstatné meno
19. Ktorá z viet neobsahuje metonymiu ?
A/ V galérii visí Medvecká.
B/ Trojka ťa odvezie pred školu.
C/ Slnko sa usmialo.
D/ V zime nosím líšku.
20. Ktorí predstavitelia slovenského národného života sa pričinili o uzákonenie spisovnej
slovenčiny v roku 1843?
A/ J. M. Hurban, Ľ. Štúr, J. Botto
B/ J. M. Hurban, M. M. Hodža, A. Bernolák
C/ M. M. Hodža, J. Hollý, A. Bemolák
D/ J. M. Hurban, Ľ. Štúr, M. M. Hodža
21. Pomenuj nasledovné malé formy ľudovej slovesnosti:
A/ Komu niet rady, tomu niet pomoci. ...................
B/ Studený máj, v stodole raj. ......................................

22. Doplň literárny útvar ( žáner):
A/ ZuzankaHraškovie ................
C/ Červené víno
................

B/ Prometeus

23. V ktorých dielach vystupujú postavy :
A/ Peter,Magdaléna .................
B/ Jahoda, Putoris
24. Označ spisovateľa, ktorý sa s ostatnými nemohol stretnúť :
A/ Válek

B/ Bel

C/ Hevier

D/ Filan

25. Doplň autorov nasledovných diel:
A/ Púť lásky ............. B/ Jediná ............. C/ Branko .........................
26. Doplňte:
Prvý slovanský jazyk sa nazýval.................. prvým slovanským písmom sa stala
.................a písmo, ktoré používame dnes sa volá..................
27. Pomenuj vynechané :
A/ Obradová pieseň, ktorá vznikla v predkresťanskom období a viazala sa k sviatkom
zimného slnovratu je ...................
B/ Odborné dielo, ktoré sprostredkúva dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky
z niektorého vedného odboru voláme. ..................
C/ Útvar, ktorý skryto (v inotaji) pomenúva predmety a javy nazývame .................
28. Ktorý autor nie je predstaviteľom klasicizmu?
A/ Tajovský
B/ Kollár
C/ Hollý
D/ Bernolák
29. Ako nazývame básnický prostriedok „noc si zúfala"?
A/ zdrobnenina B/ epiteton C/ metafora D/ personifikácia
30. Kto je autorom nasledujúceho štvorveršia?
„Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, možno mi ruku
nedostať, možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, možno mi
nemilým ostať,..."
A/ Kollár
B/ Sládkovič
C/ Smrek
31. Óda je útvarom :
A/ drámy
B/ epiky

C/ lyriky

D/ Rúfus

D/ prózy

32. „Boli to najšťastnejšie chvíle môjho života," pokračovala.
„Jar roku mieru ôsmeho! Moja jar! Mohlo ešte niečo skaziť moje šťastie? Mohlo.
Revolúcia."
Z akého diela sú tieto myšlienky?
Napíš jeho názov .............................

