Počet bodov:

Kód žiaka:

Opravoval:

Kontroloval:

1. Správne doplňte i/í alebo y/ý.

Str_ko C_prián sa na mňa v_z_vavo pozrel a zaz_val. Prechádzal
sa nekonečn_m záhonom biel_ch ruží. Sestr_n_ priatelia sú šikovn_
a odvážn_. Brat mu uvar_l čaj s prav_m včel_m medom. Záp_sky
som mal ukr_té medzi matk_n_m_ receptam_. Bola to d_skusia
o stave priem_seln_ch zmien v najbližších siedm_ch rokoch.
2. V ktorej z možností sú správne napísané slová a slovné spojenia?
A.
B.
C.
D.

Ulica Partizánov, Južná Európa, Deň Ústavy Slovenskej republiky
Malá Fatra, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Slovenský raj
Most Slovenského Národného Povstania, Európania, európsky poslanec
Tichý oceán, Nábrežie mládeže, Severná Amerika

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

Ani neviem ako sa to mohlo skončiť.
Buď mi mama niečo kúpi alebo ideme do cukrárne.
Ani si neviem spomenúť, kedy sme boli v kine.
Je na tom podobne, ako môj otec.

4. Zo slov v zátvorke utvorte prídavné mená.
a) (Jakub) ............................... auto
b) o (krokodíl) ................................ chvoste
5. Ktorá z viet je jednočlenná slovesná?
A.
B.
C.
D.

Fajčiť sa tu nesmie.
Jednoducho to nevedela.
Nepíš!
V posledných dňoch sa stmieva oveľa rýchlejšie.

6. Určte označené vetné členy v nasledujúcej vete.
Na svahoch Vysokých Tatier sa nachádzajú turistické chodníky so
zakázaným vstupom.
Na svahoch .................................
Tatier .............................................
chodníky ...................................... so vstupom ....................................
Text pokračuje na druhej strane

Ukážka
Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
Nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom:
Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj tábora sedí cár na zlatom stolci,
Okol neho cárska stráž, tuhí to paholci,
A pred cárom družina neveliká stojí;
Sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
7. K akému literárnemu druhu patrí ukážka? ..........................................
8. Aký rým sa nachádza v ukážke? Pomenujte ho a napíšte jeho schému.
................................................................................................................
9. Z predchádzajúcej ukážky vypíšte:
a) slovo odvodené predponou ........................................................
b) podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru vysvedčenie
.......................................................
10. Určte slovný druh slova okol zo šiesteho verša ukážky.
......................................................
11. Určte gramatické kategórie slova sedí.
.............................................................................................................
12. K slovesu ísť napíšte všetky slovesné spôsoby 2. osoby jednotného čísla.
..............................................................................................................
13. Napíšte, aký básnický prostriedok sa nachádza vo verši Belia sa rady šiatrov
ďalekým priestorom.
............................................................................................................
14. Označte krížikom správnu odpoveď.
Verš je jeden riadok v básni.
Replika je prehovor postavy v dráme.
Slovné spojenie Levice vyhrali nad Bratislavou je metafora.
Literatúra faktu má najmä estetickú funkciu.
Koniec textu
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