Počet bodov:

Kód žiaka:

Opravoval:

Kontroloval:

1. Správne doplňte i/í alebo y/ý.

Susedk_na dcéra bola siedm_m z ôsm_ch detí. Najmä vtáctvu
a zver_ nikdy neublížil, preto sa ho vtáčik_ a zver_ nikdy nebáli.
Sezónn_ robotníci mali nezv_čajn_ vzťah k práci, boli nav_knut_
pracovať aj napol_
zdarma. Správk_ňa sa na neho pozrela
pr_sn_m ostr_m pohľadom. Čas v_r_l na jej tvár_
jazv_
a r_h_. Celkom na kraji step_ sú malé b_str_ny.
2. V ktorej z možností sú správne napísané slová a slovné spojenia?
A.
B.
C.
D.

Slovenské národné povstanie, slovenský národ, Južná Amerika
Severná Európa, Námestie osloboditeľov, Ulica Ľudovíta Štúra
Bánovce Nad Bebravou, Atlantický oceán, Kysucké Nové Mesto
Deň Matiek, Severný ľadový oceán, Malá Fatra

3. V ktorej vete nie je chyba v interpunkcii?
A.
B.
C.
D.

Ani neviem ako sa to mohlo skončiť.
Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, leží na Dunaji.
Nepriaznivé počasie robí problémy aj cestárom aj vodičom.
Domov som prišla červená, ako ruža.

4. Zo slov v zátvorke utvor prídavné mená.
a) (Lenka) ............................... srdce
b) o (orol) ................................ zraku
5. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná?
A.
B.
C.
D.

Vonku neustále od rána prší.
Odložte si kabát.
Ustupoval ku dverám.
Zákaz vstupovať.

6. Určte označené vetné členy v nasledujúcej vete.
Vrstvy zemskej kôry nám rozprávajú o vývoji života na Zemi.
vrstvy ................................. života ......................................
nám ..................................... na Zemi .....................................
Text pokračuje na druhej strane

Ukážka
Často blúdim, táram sa cez celý boží deň,
hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň,
na ktorý by si oprel boľavú hlavičku
a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
Ale čo je nemožnô, to ani nehľadaj,
pokoja mať nebudeš, všetko kričí: hybaj!
odzadu plameň čierny ako rieka tečie,
spred ma dač nasilu temer ťahá, vlečie.
7. Určte veršový systém použitý v ukážke. ..........................................
8. Aký rým sa nachádza v ukážke? Pomenujte ho a napíšte jeho schému.
.............................................................................................................
9. Z predchádzajúcej ukážky vypíšte dve slová s protikladným významom.
.............................................................................................................
10. Určte slovný druh slova hybaj. ........................................................
11. Vypíšte z ukážky sloveso v podmieňovacom spôsobe.
.....................................................................................
12. Určte gramatické kategórie zvýrazneného slova táram sa.
.....................................................................................
13. Koľko mäkkých spoluhlások je v slovnom spojení ale čo je nemožnô?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

14. Z ukážky vypíšte slovo, ktoré vzniklo odvodzovaním príponou.
.....................................................................................
15. Označte krížikom správnu odpoveď.
Strofa je jeden riadok básne.
Spojenie čítať Hviezdoslava je metonymia.
Epická báseň má znaky prozaického rozprávania.
Dráma sa člení na dejstvá a výstupy.
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