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1. Doplň vynechané písmená i, í, y, ý. 

Išli sme na b_c_kloch do Banskej B_strice. Stretli sme sa na Ulici Janka Kráľa. 

Vierk_n brat bol naš_m sprievodcom. Pozná všetk_ tur_stické chodník_, skr_še 

zvierat a liečivé b_link_. Niekedy aj on urob_ chybu, veď m_liť sa je ľudské. 

Hneď sme zjedli mam_n r_bezľový koláč. Na Jark_nej tvár_ sa objavil úsmev, 

keď zbadala siedm_ch chlapcov, ktor_ boli zav_nut_ do tepl_ch kožuš_n. 

Neďaleko vzlietli ak_si čiern_ vtáci. Spokojn_ sme si ľahli do naš_ch nar_chlo 

zhotoven_ch príb_tkov.  

2. V ktorom variante sú všetky podstatné mená abstraktné a ich tvar v I sg. je 

gramaticky správny? 

a) túžbov, úmyslom, mliekom 

b) starobou, zdravým, mladosťou 

c) šťastím, dobrotou, hluchotou 

3. Utvor L sg. od podstatných mien:  

  hotel - ....................................... 

   dvor - ....................................... 

4. Utvor prídavné mená od podstatných mien:  

kapor - ........................................ 

mravec - ...................................... 

5. Utvor ženské podstatné mená:  

 predseda- ................................... 

knieža- ........................................ 

6. Napíš, aká je správna výslovnosť spoluhlásky v v slovách :  

zavčas - ....................................... 

pravda - ....................................... 

voda - ........................................... 

7. Napíš druhý stupeň prídavného mena biely - .........................................................  

8. Ktorým vetným členom je zvýraznené slovo v nasledujúcej vete? 

          Nikdy som sa nechcel vracať k udalostiam, ktoré ovplyvnili môj život. - ........................ 
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9. Urč, akým slovným druhom je vyjadrený podmet v každej  vete: 

a) My sa vás bojíme. ........................................................................................................ 

b) Chorý potrebuje pokoj. ................................................................................................ 

     10. Podčiarkni jednočlenné vety: 

V ušiach mu hučí. 

Už prišli. 

Na tvárach úsmev. 

Ďakujú. 

     11. Napíš N sg. zámena (na) mňa - ............................................................................... 

    12. Napíš vzor podstatného mena nebesá - ................................................................ 

    13. Napíš číslovky slovom: 

           a) 19. narodeniny ............................................................................................................... 

           b) 50. roky 20. storočia ..................................................................................................... 

    14. Doplň do viet zodpovedajúci tvar slova pani: 

          a) S tou ............................som sa už zoznámil. 

          b) Rodičia sa rozprávali s ................................... učiteľkou. 

    15. Zámená použite v správnom tvare: 

Bola som s (on) .................... na plavárni. Ani chlapi si s tým (sám) ...............................              

neporadili. S (ktorýsi) ................................ študentmi sme sa už stretli.  

    16. Koľko spoluhlások sa spodobuje vo vete Za komunálny odpad platíme     

poplatky.? 

          a) 1 

          b) 2 

          c) 3 

          d) 4 

     17. Označ vetu, v ktorej nie je žiadna slabikotvorná spoluhláska. 

           a) Chlapci sa zhŕkli okolo klbka malých vĺčat. 

           b) Nepotĺkaj sa večer po  meste! 

           c) Ani voda nevezme, čo sa človek naučí. 

           d) Slnko mĺkvo svietilo nad strmým vrchom.  

     18. Ktoré zo slov vzniklo odlišným slovotvorným postupom ako zvyšné tri? 

        a) chlebíček 

            b) priveľa 

           c) minerálna 

           d) vysoko
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Ukážka 

PARÍŽ 

 
Prišla som domov zo školy a na stole som našla lístok od mamy. 

Ahoj, Monika! Bola som v kníhkupectve a našla som tam niečo pre Teba. Možno sa Ti 

zíde☺ Prídem asi o piatej, idem starkej odniesť nákup.            Bozkávam Ťa, mama. 

Pod lístkom ležal pracovný zošit. Bola to príprava na testovanie z matematiky. To už áno, 

mami, pomyslela som si s úsmevom a začala som v zošite listovať. Zrazu mi do očí padla jedna 

úloha: „Nájdi trojciferné číslo, ktoré má na mieste jednotiek a desiatok rovnaké číslo, je 

deliteľnépiatimi aj tromi a na mieste stoviek je najmenšie prvočíslo. Dozvieš sa, koľko meria 

Eiffelova veža v Paríži.“ 

Hm...Paríž, povzdychla som si. Vôbec nepotrebujem hľadať nejaké číslo deliteľné tromi 

a piatimi. Výšku Eiffelovej veže poznám už od deviatich rokov, kedy mi o nej rozprával môj 

strýko Denis. Už dávno snívam, že sa raz vyberiem do metropoly Francúzska. Vytiahla som   

z poličky knižku o Paríži a začala čítať text, ktorý poznám už takmer naspamäť.  

K uvedenej ukážke sa vzťahujú úlohy 19 – 25. 

 

19. Ktorá možnosť vyplýva z textu? 

 a) Monika si s úsmevom prečítala lístok od mamy. 

 b) Z kníhkupectva sa mama s nákupom vybrala k starkej. 

 c) Monika listovala v pracovnom zošite z matematiky. 

 d) Mama kúpila svojej dcére zošit na matematiku. 

20. Nie je pravda, že 

 a) strýko Denis rozprával deväťročnej Monike o Eiffelovej veži. 

 b) Moniku v matematickej úlohe zaujala hlavne zmienka o Paríži. 

 c) Monika už dávno sníva o návšteve hlavného mesta Francúzska. 

 d) o výške Eiffelovej veže vie deviatačka Monika už deväť rokov. 

21. Monika začala čítať knižku o Paríži, lebo 

 a) sa jej nechcelo riešiť matematickú úlohu. 

 b) čakala na návrat svojej mamy od starkej. 

 c) na ňu pri snívaní o Paríži zrazu padla z poličky. 

 d) ešte celý jej text nevie dobre naspamäť. 
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22. V ktorej vete sa nachádza podstatné meno vo vokatíve? 

 a) Ahoj, Monika! 

 b) To už áno, mami. 

 c) Na stole našla lístok od mamy. 

 d) Bozkávam Ťa, mama. 

23. Prídem asi o piatej. Slovo asi nemôžeme vo vete nahradiť slovom 

a) približne. 

 b) pravdepodobne.  

 c) azda. 

 d) určite. 

24. Základná číslovka sa nachádza v možnosti: 

a) o piatej 

 b) stoviek 

 c) piatimi 

 d) prvočíslo 

25. Zvieracie podstatné mená mužského rodu skloňujeme v jednotnom čísle   

podľa vzoru 

a) chlap. 

 b) hrdina. 

c) dub. 

 d) stroj.

 


