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Pravopisná skúška 
 

Prepíšte text do pravopisne a gramaticky správnej podoby: 

Po siedmych dňoch putovania rozličnými dopravnými prostriedkami, je tu horúci Africký kontinent. 

Pred nami vyletuje v kŕdloch vtácstvo a krúži nad okolím. Kde tu sa nad strechami domou tíčia 

vysoké vežičky chrámov – minarety. Naším priateľom sme vdační za rôzne zaujímavosti, ktorími  

oplíva Tuniská krajina. 
 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

 

Ukážka  
 

Neďaleko Suchej, pri Ratkovej, je studnička a kopec, čo vyzerá, akoby tam pastierka stála pri 

studničke a pásla stádo snehobielych oviec. Ľud si o tom kopci rozpráva: 

Voľakedy tam vraj žila krásna dievčina, ale pyšná a panovačná. Vyhľadávala len samotu a svoje ako 

sneh biele ovce pásavala vždy len pri studničke. Raz šiel okolo smädom zmorený starček. Poprosil ju, 

aby ho pustila k studničke napiť sa. „Z tejto studničky pijem len ja a moje ovce! Tebe to nedovolím, 

aj keby si hynul smädom,“ okríkla ho dievčina. Skôr ako zmizol, nahnevaný starček jej odvetil: „No, 

keď sa mi nedáš napiť, aj ty a tvoje ovce sa z tejto studničky napijete už len raz.“ 

Keď sa zvečerilo, krásna dievčina napojila stádo, ba aj sama sa napila. Ale keď chcela stádo hnať 

domov, celá aj so stádom tam na mieste skamenela a zo studničky sa viac nenapila. 

 

1. Ktoré tvrdenie o vyznačených slovách v ukážke je pravdivé? 

A. Slovo blízko je antonymom k slovu neďaleko.  

B. Slovo niekedy je antonymom k slovu voľakedy. 

C. Slovo životaplný je antonymom k slovu zmorený. 

D. Slovo zabránim je antonymom k slovu nedovolím. 
 

 

2. Témou ľudového rozprávania v ukážke je,  

A. ako nahnevaná dievčina premenila starčeka na kameň. 

B. ako egoisticky sa správalo dievča k staršiemu človekovi. 

C. ako dievča nedovolilo nikomu piť zo studničky na kopci. 

D. ako sa pastierka bála, že neostane voda pre jej stádo. 

 

 

 

Text pokračuje na druhej strane 

 



3. Poučenie z príbehu v ukážke najlepšie vystihuje frazeologizmus 

A. ako kto seje, tak i žne. 

B. ako kúpil, tak predával. 

C. cudziemu psovi never. 

D. kto chce žať, musí siať. 

 

4. Koľko mäkkých spoluhlások je vo vete? Dievčina vyhľadávala samotu pri studni. 

A. 1   B.  2   C.  3   D.  4 

5. Zmeňte priamu reč s uvádzacou vetou tak, aby uvádzacia veta bola vložená do priamej reči 

a napíšte ju. „Tebe to nedovolím, aj keby si hynul smädom,“ okríkla ho dievčina. 

 

.................................................................................................................................................... 
 

6. Slovo raz zo spojenia raz šiel okolo starček je  

A. zámeno  B.  číslovka  C.  príslovka  D.  častica  

 

7.  Aký literárny žáner predstavuje ukážka? 

A. bájku   B.  povesť  C.  baladu  D.  legendu 

 

8. Ukážka je z hľadiska literárnych druhov text  

A. epický   B.  lyrický  C.  lyrickoepický D.  dramatický 

 

9. Ktorý slohový postup prevláda v ukážke? 
 

A. Opisný slohový postup, lebo opisuje, aká bola dievčina. 

B. Výkladový slohový postup, lebo vykladá, ako vznikol kopec. 

C. Rozprávací slohový postup, lebo rozpráva dávny príbeh. 

D. Informačný slohový postup, lebo informuje o vzniku kopca. 

 

10. Označte vo vete slovo, v ktorom sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení. 
 

      Voľakedy tam vraj žila krásna dievčina, ale pyšná a panovačná.    

 

11. Určte vetný člen podčiarknutého slova. 
 

      Rozhodol sa bojovať.  ............................................. 
 

      Príchod neskoro sa nevypláca. ................................ 

 

12. Opravte vo vete jazykové chyby a napíšte ju správne. 
 

      Často spomínal,  že keby v ten deň príde na čas, nič by sa nestalo.  
 

      ............................................................................................................................................... 
 

13. Označte dve pomnožné podstatné mená ženského rodu:  
 

      nohavice, preteky, vidly, kúpele, krosná 

 

14. Opakovanie verša alebo skupiny veršov na konci strofy sa nazýva .................................... . 

         

  Koniec textu 


