
Počet bodov:        Kód žiaka:  

Opravoval:      Kontroloval:  

 

Pravopisná skúška 
 

Prepíšte text do pravopisne a gramaticky správnej podoby: 

Tlaková níž  zo stredom nad  Britskými Ostrovmi zasahovala svojim východným okrajom až nad našu 

obľasť. Na Lomnickom Štíte zaznamenali začiatkom jary aj výchricu. Teploty dosahujú len deveť 

stupňov celzia. Slovenský hydro-meteorologický ústav vyhlásil výstrahu pred záplavami z vytrvalých 

daždov pre Stredné Slovensko. Ďaľšej informácií  neprikladal dôležitosť. 
 

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

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

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

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

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

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

Ukážka 1 
 

Otázka zákazníka: ***** 
 

Odpoveď obchodnej spoločnosti: Samozrejme, áno – v tomto prípade ponúkame dva varianty ako 

postupovať. Prvým variantom je online žiadosť, keď si pri vypĺňaní údajov zvolí zákazník spôsob 

platby „na splátky“ a potom je usmerňovaný až po odoslanie žiadosti. O výsledku vybavenia žiadosti 

je v tomto prípade informovaný do 24 hodín od odoslania žiadosti. Druhým variantom je zaslať 

formulár splátkovej spoločnosti priamo prostredníctvom e-mailu. Zákazník vyplní požadované údaje, 

odošle formulár na našu e-mailovú adresu a obratom je informovaný o výsledku. 

1. Ktorá otázka patrí na vynechané miesto (*****) v ukážke? 
 

A. Je možné u vás nakúpiť aj na splátky? 

B. Trvá schválenie kúpy na splátku dlho? 

C. Môžem zaplatiť prvú splátku platobnou kartou? 

D. Ponúkate iba jeden variant nákupu na splátky? 

 

2. V ktorej možnosti nie sú všetky slová správne rozdelené na slabiky? 
 

A. pro-stred-níc-tvom, o-bra-tom, od-po-veď 

B. správ-nych,  in-for-mo-va-ný, odo-sla-nie 

C. splát-ky, sa-mo-zrej-me, po-ža-do-va-né 

D. zá-kaz-ník, spo-loč-nos-ti, dvad-sať-šty-ri 
 

3. Vypíšte z ukážky 1 jedno synonymum k slovu  dáta: .......................................................... 

 

4. Na vynechané miesto v ustálených spojeniach doplňte príslušné slovo: 

a) Bez ........................  sa ani lístok na strome nepohne.      b) .......................... je korením života. 

 

Text pokračuje na druhej strane 



5.  Opravte vo vete jazykové chyby a napíšte ju správne: 
 

Nemôžme odcudzovať ľudí, ktorí sú iní ako my. .....................................................                            

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

Ukážka 2 
 

Miroslav Válek  - Po písmenku 
 

Plakal by som, ale nemám za čím. 

Myslel by som, ale nemám na koho. 

Po písmenku si tú pieseň značím, 

opíja ma ako alkohol. 
 

Po písmenku, po písmenku ďalšie... 

Ani toľkých v abecede niet, 

koľko zrád a podlosti a falše. 

Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť. 
 

medzi nami je už všetko jasné; 

aj tá láska, aj tie rozchody. 
 

Kameň, kameň zahodený do vody.    

 

6. Názov básne  Po písmenku  v ukážke 2 vyvoláva predstavu 
 

A. podobnosti  B. zákonitosti  C. postupnosti  D. protikladnosti 
 

7. Obsahom ukážky 2 je  

A. opájanie sa pocitom slobody po ukončení vzťahu. 

B. strach pred samotou po rozpade vzťahu.  

C. rekapitulácia vzťahu medzi dvomi ľuďmi. 

D. hľadanie vinníka za rozpad vzťahu. 
 

8. Ktoré tvrdenie o ukážke 2 je pravdivé? 

A. Báseň je napísaná vo forme sonetu. 

B. V prvej strofe je obkročný rým. 

C. V básni sa nachádzajú tri prirovnania. 

D. V druhej strofe je striedavý rým. 
 

9. Do ktorého literárneho druhu patrí text v ukážke 2? 

A. krátka epika   B. krátka dráma  C. spoločenská lyrika D. reflexívna lyrika 
 

10. Ktorým literárnym žánrom nazval Válek svoj text v ukážke 2? .......................................... 

11.  Určte vetný člen podčiarknutého slova. 

a) Cestovali sme lietadlom. ........................................................................................................ 
 

b) Odchod do Tatier bol premyslený. ........................................................................................ 
 

12. Určte slovesný čas slovesa myslel by som ........................................................................... 
 

13. Napíšte slovom pád podčiarknutého slova vo vete Myslel by som, ale nemám na koho.  
 

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

14. Určte vetu podľa členitosti: Medzi nami je už všetko jasné.................................................. 

 

Koniec textu 


