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Milí žiaci,

Pred vami je zbierka úloh zo slovenského jazyka. Táto zbierka vám 
pomôže pri nacvičovaní a previerke svojich vedomosti na skladanie 
záverečnej skúšky. Úlohy v zbierke sú rozvrhnuté podľa zložitosti 
požiadaviek na základnú, strednú a pokročilú úroveň. V rámci každej 
úrovne sú úlohy rozdelené do štyroch oblastí: Čítanie s porozumením, 
Písomné vyjadrovanie, Gramatika, lexika, spisovná a nespisovná podoba 
jazyka a Literatúra. 
V poslednej časti tejto zbierky sú dané riešenia úloh, ako aj zoznam 
vzdelávacích štandardov, ktoré sa overujú úlohami zo zbierky.

Test, ktorý budete riešiť na záverečnej skúške, obsahuje úlohy, ktorými sa 
hodnotí realizácia vzdelávacích štandardov zo všetkých troch úrovní – 
základnej, strednej a pokročilej úrovne. 

Želáme vám veľa šťastia a úspechov v práci!

Autori
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ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ
Čítanie s porozumením

 1. Prečítaj pozorne nasledujúci text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

Do pozornosti milovníkom stolného tenisu
ŠIESTY STOLNOTENISOVÝ MEMORIÁL JAROSLAVA BÁĎONSKÉHO 

STK Mladosť Petrovec v sobotu 2. júla so začiatkom o 18.00 v športovej hale pri ZŠ Jána Čajaka 
v Báčskom Petrovci usporiada tradičný – šiesty v poradí – stolnotenisový turnaj venovaný 
Jaroslavovi Báďonskému, veľkému športovému zanietencovi a niekdajšiemu úspešnému 
hráčovi a trénerovi tohto klubu.

Z týždenníka  Hlas ľudu

Uvedeným textom sa:
a) opisuje
b) komentuje
c) defi nuje
d) oznamuje

 2. Pozorne prečítaj nasledujúci text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Ponechajte tvorbu webových stránok našim expertom a vy sa zatiaľ môžete naplno venovať 
svojmu podnikaniu. Vytvoríme webové stránky, ktoré posilnia váš imidž, privedú vám nových 
zákazníkov a otvoria nové možnosti pre vašu fi rmu. Akonáhle sú vaše webové stránky vytvorené, 
postaráme sa o to, aby boli ľahšie nájditeľné i pre vyhľadávače, a teda i pre vašich zákazníkov.

V uvedenom texte sa:
   a) diskutuje
   b) rozpráva 
   c) ponúka 
   d) opisuje

 3. Prečítaj úryvky a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Babička si hneď v prvú hodinu celkom získala srdcia svojich vnúčatiek, veď sa im aj hneď celá 
odovzdala. Pán Prošek, babičkin zať, ktorého ona ani predtým osobne nepoznala, dobyl si jej 
srdce pri prvom stretnutí milou srdečnosťou a peknou tvárou, z ktorej sa zračila dobrota a 
úprimnosť. 

Božena Nĕmcová: Babička

Najvýznačnejší prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi je reč, jazyk. Tento prostriedok je 
aj najdokonalejší, lebo sa ním možno dorozumieť najjasnejšie a najúplnejšie. 

E. Pauliny: Krátka gramatika slovenská

a) Obidva texty patria do umeleckej literatúry.
b) Prvý text je úryvok z umeleckej literatúry a druhý text je vecný.
c) Prvý text je vecný a druhý text je úryvok z umeleckej literatúry.
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 4. Pozorne prečítaj text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Bol raz jeden programátor Andrej Okolovský. V  časoch, keď ľudia zostrojili prvé počítače, 
vymysleli aj povolanie, ktorému sa hovorí programátor. Je to človek, ktorý zostavuje programy 
do počítača. Programy potom kážu tej múdrej mašinke, čo všetko má robiť, aby to poriadne 
fungovalo.

Peter Stoličný: Zlodejská rozprávka
Uvedený text:

a) je odpísaný z učebnice informatiky. 
b) patrí do umeleckej literatúry.
c) je odpísaný z encyklopédie. 
d) je reklama na kúpu počítačov.

 5. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (webová stránka rodinka.sk).

Čo robiť pri poštípaní hmyzom
Bodnutie včelou, osou alebo sršňom je veľmi bolestivé. Na mieste bodnutia sa môže vytvoriť 
červený, bolestivý a páliaci opuch. Ak žihadlo ešte zostalo zapichnuté v koži, treba ho odstrániť. 
Zachyťte ho pinzetou a vytiahnite. Jedový váčok nestlačte, aby ste zvyšok jedu nevytlačili do 
kože. 
Na zmiernenie bolesti a opuchu priložte na miesto bodnutia studený obklad, lekársky lieh 
alebo roztok sódy bikarbóny (1 čajová lyžička na pohár vody). 
Ak má postihnutý akýkoľvek príznak závažnej alergickej reakcie alebo ho hmyz uštipne 
v ústach prípadne v hrdle, kontaktujte pohotovosť.

(skrátené a upravené)
Do ktorého jazykového štýlu zaradíme text? 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) do odborného jazykového štýlu 
b) do administratívneho jazykového štýlu
c) do umeleckého jazykového štýlu
d) do hovorového jazykového štýlu

 6. Pozorne prečítaj nasledujúce texty. 

a) Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, 
vlastnosti a deje. Delíme ich na všeobecné a vlastné, konkrétne a abstraktné, životné a neži-
votné. Podľa gramatického rodu rozlišujeme podstatné mená mužského, ženského a stredné-
ho rodu.
b) Pozvanie
Literárny krúžok ZŠ Jána Kollára Vás pozýva na premiéru nového čísla literárneho časopisu 
Halúzka, ktorá bude dňa 15. mája 2012 o 15. hodine v miestnostiach základnej školy.

Členovia literárneho krúžku

c) Leto v Boľovciach 
Toto leto bolo horúce a často bolo ťažko nájsť občerstvenie, ale obyvatelia Boľoviec s tým nemá-
vajú problémy. Iris Kneževićová a Marijana Šarićová, žiačky ôsmeho ročníka základnej školy, 
letné voľno trávili v nautickej osade v Boľovciach. Hrávali vybíjanú na piesku a kúpali sa v Save.

(Vzlet 19. septembra 2011)
Ktorý text je napísaný odborným štýlom? Zakrúžkuj písmeno pred tým textom.
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 7. Pozorne prečítaj tieto texty. Urč a na čiaru za textom napíš, akým štýlom je napísaný 
(hovorovým, publicistickým, umeleckým – pozor, o jeden je viac).

1.  Dvanásty v poradí Výtvarný tábor pre žiakov základných škôl a škôlkarov prebiehal dňa 
3. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. 
___________________

2.  Na východe sa zjavil červený mesiac. Vystupoval pomaly na obzor a zdalo sa, že je celý 
v plameni. Všetko okolie dostalo akúsi strašidelnú červenkavú farbu. 
___________________

 8. Pozorne prečítaj uvedený text.

Zástrčka nie je zásuvka

Slová zásuvka a zástrčka majú odlišné významy. Kým slovom zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, slovom zásuvka poukazujeme na zariadenie určené na pripojenie 
elektrického zariadenia pomocou zástrčky. 
Slovo zásuvka má okrem spomenutého aj iný význam. Označuje aj zasúvaciu priehradku stola, 
skrine ap. Niekedy sa tento význam zamieňa s hovorovými slovami fi jok, šuplík.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Text má dve kapitoly.
b) Text má dva odseky.
c) Text má poznámku pod čiarou.
d) Zástrčka nie je zásuvka je predslov textu.

 9. Pozorne prečítaj ukážku a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Posledné dve knihy Juraja Tušiaka Kráľovské rozprávky²¹¹ a Čarodejný zvonček²¹² sú akýmsi 
symbolickým ukončením jeho vývinovej cesty ako spisovateľa pre deti. Nimi autor uzaviera 
kruh v tejto oblasti literatúry, tematicky sa vracajúc k začiatkom svojej detskej tvorby.
_________________
²¹¹ TUŠIAK, Juraj: Kráľovské rozprávky. Obzor, Nový Sad 1981.
²¹² TUŠIAK, Juraj: Čarodejný zvonček. Obzor, Nový Sad 1986.

Tučnými písmenami vyznačenú časť nazývame:

a) doslov
b) poznámka pod čiarou
c) predslov 
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 10. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (webová stránka zaujimavosti.net).

Liečivé účinky klinčekov
Klinčeky majú mnohé liečivé účinky. Vynikajú dezinfekčnými účinkami na zuby. Inhalovanie 
klinčekov pôsobí priaznivo na dýchacie cesty a lieči zápaly. V domácej medicíne mnohí 
oddávna poznajú klinčeky ako liek na zastavenie bolesti zubov. Stačí rozhrýzť klinček a nechať 
si ho v ústach v blízkosti bolestivého miesta. Skôr sa však používa klinčeková tinktúra, ktorú 
pripravíte z balenia klinčekov, malej kôrky škorice a  1dl liehu. To všetko treba nechať odležať 
na dva týždne. Má konzervačné vlastnosti a tiež pôsobí dobre na tráviacu sústavu. 

Blogmagazín o zaujímavých veciach (skrátené a pozmenené)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Tento text má:
a) predslov
b) doslov 
c) poznámku pod čiarou
d) názov

 11. Pozorne prečítaj text prebratý zo zahraničnej tlače.

Kto sa skrýva za menom: Ivana, Ivona
Krstné ženské meno Ivana je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie „boh 
je milostivý“. Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená „vyzbrojená tisovým 
lukom“. Nositeľky týchto na našom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka 
a Ivonka. Meniny oslavujú spolu 28. decembra. Povaha Ivaniek a Ivoniek nie je práve jednodu-
chá. Majú výrazné sebavedomie a pevnú vôľu, ktorá niekedy prerastá do ctižiadostivosti. Často 
kritizujú iných a vyvolávajú konfl iktné situácie. Sú pomerne nedôverčivé a ťažko sa prispôsobu-
jú iným. V dievčenskom veku zanietene a cieľavedome študujú, a tak dosahujú dobré výsledky. 
V dospelosti sa uplatnia v povolaniach, kde je potrebná opatrnosť a rozhodnosť. Ivany a Ivony 
chcú hlavne šéfovať. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Mali by byť opatrné 
hlavne na chrbticu a vyhýbať sa preťaženiu svalov. Obľúbené farby týchto žien sú zelená, modrá a 
žltá, ochranné rastliny nechtík a podbeľ, ochranné kamene zafír, smaragd.

Zo zahraničnej tlače Žena (skrátené)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou vetou.
a) Ivana a Ivona oslavujú meniny 28. septembra.
b) Obľúbená farba Ivany a Ivony je fi alová.
c) Meno Ivana je slovanského pôvodu.
d) Ivany a Ivony nikoho nikdy nekritizujú.

 12. Pozorne prečítaj text a všimni si postavy v texte.

Sneh napadal presne na Martina. Prituhol aj mráz. Okolo domov sa potulujú vtáky. Objavili 
sa sýkorky. Za nimi prileteli drozdy. Aj stehlíky hľadajú čosi pod zub. Vtáčiky potrebujú našu 
pomoc. Kŕmidlo pre vtáky nie je zložitý výrobok. Paľo urobil kŕmidlo z plastovej fľaše. Jožko  
zhotovil drevené kŕmidlo. Milan doň nasypal vtáčí zob. Vtáčiky šikovne vyzobkávajú pochúťky.

Ktoré postavy vystupujú v texte? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Martin, Paľo, Milan, Jožko
b) Paľo, Milan, Jožko
c) Martin, Paľo, Jožko
d) Martin, Milan, Paľo



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
11

 13. Pozorne prečítaj uvedený text.

Náhodný objav 
V septembri 1928 Alexander Fleming pred odchodom na dovolenku nechal náhodne 
ležať na stole neprikrytú misku s bakteriálnou kultúrou. Po návrate si všimol, že v miske 
vyrástla pleseň, okolo ktorej sa vytvoril kruh bez baktérií. Toto nedopatrenie ho inšpirovalo 
k experimentom s plesňami. Pôvodnú pleseň identifi koval ako Penicillium notatum. Svoj objav 
neskôr komentoval slovami: „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.“ Protibakteriálnu látku 
nazval penicilín. Po overení uverejnil v roku 1929 článok o svojom objave v British Journal of 
Experimental Pathology.
Ale iba po niekoľkých rokoch (1938) profesori na Oxfordskej univerzite Howard Florey a 
Ernst Chain začali s touto penicilínovou plesňou experimentovať. Až v roku 1941 vyvinuli 
dostatočne čistú látku a vo veľkom ju začali vyrábať v USA od roku 1943 počas vojny. Hneď po 
prvom nasadení zachránil tento liek život miliónom ľudí.

                                                                                                   Z Wikipédie – skrátené

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je podľa textu ukážky správne? Zakrúžkuj písmeno pred tým 
tvrdením.
a)  Fleming nechal neprikrytú misku s bakteriálnou kultúrou, aby zistil, čo sa po určitom čase 

stane.
b) Fleming po svojom objave vyhlásil: „Človek vždy nájde to, čo hľadá.“
c) Penicilín začali vyrábať v tom istom roku, ako o svojom objave Fleming uverejnil článok.
d) Vo veľkom začali vyrábať penicilín v USA až od roku 1943.

 14. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Sue Towsendovej Tajný denník 13 a polročného Adriana 
Molla. Pokús sa zistiť, čo z textu vyplýva. Za správnou vetou zakrúžkuj písmeno S a za 
nesprávnou písmeno N.

Sobota 4. apríla
Dnes sme otec a ja upratali dom. Nemali sme inú možnosť: zajtra príde na čaj stará mama. 
Popoludní sme išli nakupovať k Sainsburymu. Otec vzal taký vozík, čo sa s ním nedalo 
kormidlovať. Okrem toho vozík pišťal ako myš, keď ju niekto trápi. Hanbil som sa s tým chodiť. 
Otec vyberal samé nezdravé jedlá. Musel som ho prinútiť, aby kúpil nejaké čerstvé ovocie a 
zeleninu na šalát. Keď sme prišli k pokladni, nevedel nájsť svoj bankový preukaz, bez ktorého 
pokladníčka nechcela prijať šek, a až hlavný kontrolór ukončil to dohadovanie.

a) Pri pokladni otec rýchlo vybral svoj bankový preukaz. S N
b) Otec vyberal samé nezdravé jedlá. S N
c) Adrian prinútil otca, aby kúpil sladkosti. S N
d) V sobotu Adrian a otec upratali dom. S N
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 15. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Petra Stoličného Hlúpy Jano v sieti. Pokús sa zistiť, čo z textu 
vyplýva. Za správnou vetou napíš písmeno S a za nesprávnou písmeno N.

    Teta Zlatošová bola staršia pani. Bývala na konci mestečka v domčeku so zeleninovou 
záhradkou pred domom a s ovocným sadom za ním. Žila sama, no keďže mala veľmi dobré 
srdce, nikdy vlastne úplne sama nebola. Všetci v okolitých domoch ju oslovovali teta a veľmi 
radi chodili na jej vynikajúce dukátové buchtičky.

a) Teta Zlatošová nikdy nebola úplne sama, lebo bývala na konci mestečka. ____
b) Teta Zlatošová nikdy nebola úplne sama, lebo mala dobré srdce.  ____ 
c) Teta Zlatošová nikdy nebola úplne sama, lebo piekla vynikajúce dukátové buchtičky. ____ 
d) Teta Zlatošová nikdy nebola úplne sama, lebo mala ovocný sad pred domom. _____

 16. Prečítaj úryvok z textu Kde sa vzalo sklo (webová stránka korzar.sme.sk) a porozmýšľaj, čo je 
podstata tohto úryvku. 

O histórii objavu skla sú rôzne domnienky. Jedna   najdôveryhodnejšia hovorí, že pochádza 
z Egypta, kde ho objavili okolo roku 3000 pred n. l., ale spočiatku ho používali iba na ozdoby. Iná 
uvádza objav skla v Palestíne. Napokon, o skle sa píše aj v Biblii. Ďalšia domnienka pochádza od 
rímskeho historika Plínia Staršieho. Podľa neho prvenstvo objavu skla patrí skupine fenických 
námorníkov, ktorí si na brehu mora chceli pripraviť obed na otvorenom ohni. Nenašli žiadne 
kamene, na ktoré by položili pod oheň nádoby s potravinami. V náklade na lodi mali hrudy 
natronu (uhličitanu sodného), ktorý sa používal na balzamovanie mŕtvych, a  ten použili 
namiesto kameňov. Zohriatím sa natron zmiešal s pieskom a začala z neho odkvapkávať čudná 
hmota. Podľa Plínia sa takto zrodilo sklo. Feničania sklo poznali, ale Plíniova domnienka môže 
byť zaujímavou povesťou. Reálnejšia je teória, ktorá datuje vynález skla do tretieho tisícročia 
pred naším letopočtom do Mezopotámie, dnešného Iraku a Sýrie.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podstata tohto textu je:
a) že rímsky historik Plínius Starší vyrozprával zaujímavú povesť.
b) že sa uhličitan sodný používal na balzamovanie mŕtvych.
c) že o histórii objavu skla jestvujú rôzne domnienky.
d) že sa sklo v Egypte používalo na výrobu ozdôb. 
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 17. Pozorne prečítaj uvedený text a pokús sa zistiť, čo je v ňom podstatné.

Známy cestovateľ Marco Polo spomína vo svojom denníku z roku 1298, že Číňania poznali 
zmrzlinu, a to už okolo roku 3000 pred Kristom. Ovocné šťavy vraj vtedy sladili medom a 
chladili snehom alebo ľadom. Od nich prevzali recept na výrobu vtedajšej podoby zmrzliny 
Peržania, Arabi a neskôr aj obyvatelia okolo Stredozemného mora. Studenú sladkosť používali 
nielen ako pochúťku, ale aj ako liek. Stredoveký lekár Hypokrates odporúčal užívať zmrzlinu 
pri liečbe porúch krvného obehu. Súčasníci vojvodcu Alexandra Veľkého zaznamenali, že 
tento veľký bojovník často kázal svojim dôstojníkom a vojakom, aby sa pred začiatkom boja  
občerstvili prípravkom z ovocnej šťavy, vína a snehu. V antickom Ríme v zimnom období zvážali 
sneh a skladovali ho v hlbokých jamách. Je známe, že na cisárskom dvore obľubovali ovocné 
šťavy sladené medom a ochutené rôznymi koreninami, napríklad škoricou. V takejto zmrzline 
nesmel chýbať kus ľadu. Počas niekoľkých ďalších storočí sa zmrzlina vôbec nespomína. O jej 
návrat sa postarali až talianske šľachtické rody, napríklad Mediciovci.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podstata textu je v jednej z uvedených viet. 
a) Číňania prevzali recept na zmrzlinu od Peržanov.
b) V texte sa hovorí o dejinách zmrzliny. 
c) Zmrzlina sa používala ako liek. 
d) Prví začali vyrábať zmrzlinu Taliani. 

 18. Pozorne prečítaj uvedený text a pokús sa zistiť, čo je v ňom podstatné.

Jedzte čerešne. Obsahujú vitamín C a draslík. Ten pomáha udržiavať zdravú pokožku a pravi-
delný rytmus srdca. Pôsobia preventívne na organizmus človeka. Odvádzajú z tela toxické látky 
a čistia obličky. Pomáhajú prečistiť organizmus. Nachádza sa v nich kyselina kremičitá, ktorá 
účinne pôsobí na spevnenie väziva. Okrem toho obsahujú aj fosfor, ktorý upokojuje nervovú 
sústavu. Listy z čerešne sa pridávajú aj do čajových zmesí pre ich kladné účinky na vylučovanie 
moču. Kúpeľ v odvare zmierňuje bolesti kĺbov pri reume.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podstata textu je v jednej z uvedených viet: 

a) Z listov čerešieň sa varí čaj.
b) V odvare čerešňových listov sa môžeme kúpať. 
c) Čerešne majú mnoho liečivých účinkov na ľudský organizmus.
d) Keď budeme jesť čerešne, budeme mať zdravú pokožku. 

 19. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (www.martinus.sk) a pokús sa zistiť, prečo sa 
narušilo priateľstvo medzi Alicou a Gemmou.

Najlepšie kamarátky
Gemma s Alicou sú od narodenia najlepšími kamarátkami. Vídavajú sa každý deň a vôbec im 
neprekáža, že Gemma miluje futbal, zatiaľ čo Alica rada kreslí, alebo že Gemma nezavrie ústa 
a Alica zase väčšinou len počúva. Všetko o sebe vedia a všetko si hovoria. Lenže jedného dňa 
Gemma zistí, že je tu niečo, čo jej Alica neprezradila. Tajomstvo. A keď sa Gemme konečne 
podarí zistiť, čo to je, začína pochybovať o tom, že môžu s Alicou aj naďalej zostať najlepšími 
kamarátkami na život a na smrť.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 
a) Alica rada kreslí a Gemma miluje futbal.
b) Gemma zistí, že jej Alica neprezradila tajomstvo.
c) Gemma veľa rozpráva, Alica je mlčanlivá. 
d) Alica a Gemma všetko o sebe vedia a všetko si hovoria.
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 20. Pozorne prečítaj uvedený text o škorcovi.

Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)
Tento všeobecne známy vták je rozšírený takmer v celej Európe okrem Pyrenejského polostrova, 
kde ho nahrádza škorec jednofarebný. Obýva záhrady, mestá, dediny, parky, poľnohospodárske 
krajiny, lesy a skalné steny. 
Hniezdo býva v dutine stromu, budovy alebo skaly. V záhradách tieto škorce obsadzujú rôzne 
búdky a často hniezdia aj v dutinách striech domov, ak sa im poskytne vhodný vstupný otvor. 
Samotné hniezdo zo slamy pôsobí neupravene a je vystlané listami, srsťou a perím. 
Potravu škorcov tvoria hlavne dážďovky, hmyz, pavúky a slimáky. Dokážu loviť aj rojace sa 
mravce v povetrí, takmer tak úspešne ako lastovičky. Okrem toho sa živia aj semenami, ovocím, 
bobuľami a obilninami. Škorce si ako bežné vtáky záhrad vyslúžili neobľúbenosť. 

Z Atlasu živočíchov

Zakrúžkuj  písmeno pre správnym tvrdením, ktoré vyplýva z ukážkového textu.

a) Škorec lesklý žije na Pyrenejskom polostrove.
b) Hniezdo si robí najčastejšie na viditeľnom mieste.
c) Škorce ako bežné vtáky záhrad sú veľmi obľúbené.
d) Potravu škorcov okrem iného tvoria aj slimáky.        

 21. Pozorne prečítaj text prebratý z knihy C. B. Lessmanna Kamošky VII. Pokús sa zistiť, čo 
z textu vyplýva. Za správnou vetou zakrúžkuj písmeno S a za nesprávnou písmeno N.

Keď popri sebe kráčali centrom mesta, Georg Jazmínu zabával rozprávaním o svojej mladšej 
sestre.
„Annalena včera absolvovala prvú hodinu jazdectva, na ktorú sa dôkladne pripravovala. Celé 
mesiace o koňoch snívala, každý deň česala a  sedlala virtuálne tátoše na webe, dokonca na 
nich aj jazdila, prečítala všetky dostupné knihy o koňoch, zbierala plagáty a tričká s jazdeckými 
motívmi a privádzala rodičov do zúfalstva vytrvalými prosbami o domáceho miláčika – živého 
koňa alebo aspoň poníka. Keď však uvidela ozajstného koňa, zbledla ako stena. Až vtedy 
si uvedomila, aké sú tie potvory v skutočnosti obrovské.“
Jazmína sa rozosmiala.
„Chúďa malé!“ pokračoval Georg. „Musela sa na konskom chrbte cítiť ako na vrchole Eifelovky 
počas víchrice. Keď som videl tú hrôzu v jej očkách, chcel som ju zložiť dolu.  Keby som to 
však skúsil, znenávidela by ma. Hrdinsky vydržala celú hodinu. Na otázku, aké to bolo, iba 
lakonicky skonštatovala, že vysoké.“ 

a) Annalena sa bála, ale hrdinsky zvládla prvú jazdu na koni. S N
b) Annalena prečítala všetky dostupné knihy o koňoch. S N
c) Georg a Jazmína pomohli Annalene prekonať strach. S N
d) Annalena dostala domáceho miláčika – poníka. S N
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 22. Pozorne prečítaj text. Jednotlivé odseky zoraď chronologicky. Pred každý odsek napíš číslo 1, 
2 alebo 3, podľa toho, ako udalosti nasledujú za sebou.

________ Ja jej rada pomôžem. Keď všetko spraví, ide variť, trvá jej to asi hodinu. Keď navarí, 
ideme večerať. Po večeri umyjeme a utrieme riad. Potom ideme pozerať televízor. Cez týždeň 
musím chodiť spávať o deviatej a v sobotu i nedeľu neskoršie.
________ Keď mama a otec odídu do práce, rýchlo vstanem z postele a idem sa umyť. Potom sa 
oblečiem do šiat a usteliem. V kuchyni sa naraňajkujem, schystám a idem do školy. Vyučovanie 
sa nám začína o ôsmej a ja chodím z domu o pol ôsmej. Tak sa nemusím ponáhľať. Potom idem 
na obed.
__________ Po obede ideme domov. Doma si napíšem úlohy. Potom prichádza otec z roboty. 
Trochu neskoršie príde mama. Veľmi je unavená. Prezlečie sa. Má veľa práce. Niekedy perie, 
žehlí a práši koberce.

 23. Pozorne prečítaj daný text a potom doplň vety.

17. jún:
Blížime sa k pobrežiu. V belasej diaľke sa črtá Capo da Rosa, čiže Skalnatý mys. Za ním je 
Lisabon, hlavné mesto Portugalska. Plávame asi dvadsaťpäť kilometrov od pobrežia. Vidieť iba 
jeho obrysy. Počasie je krásne. Dnes bude iste zasa horúco. Ujo Tešla sľúbil, že urobí vzadu na 
lodi sprchu. Všetci sa na ňu tešíme. Modrá, až tmavofi alová hladina mora je ani zrkadlo. Iba 
hravé vlny sa preháňajú po nej. 

Rudolf Fábry: Stará dobrá loď

a) Dátum záznamu udalostí do denníka je _______________.
b) Loď je vzdialená od pobrežia asi ________________________ kilometrov.
c) Podľa záznamov vidno, že počasie je _______________.
d) Morská hladina sa podobá  (je ako) _______________.

 24. Pozorne prečítaj text prebratý z knihy Piráti z Marka Twaina autora Petra Holku. Pokús sa 
zistiť, čo z textu vyplýva. Za správnou vetou napíš písmeno S a za nesprávnou písmeno N.

Pri jednom tréningu nás stretol Rumanský. Postavil sa nám do cesty.
– Kde bežíte?
– Trénujeme, – zadychčal som.
– Každý deň do Viesky a späť, – ozval sa Berco.
– Každý deň? – neveril telocvikár.
– Každý deň, – zduplikoval Berco.
– Ale to je veľa! Na vás je to ešte veľa... – znova pokrútil hlavou. – Príďte na štadión,
môžete trénovať s ostatnými každý utorok a štvrtok.
Nesľúbili sme mu nič. 

Z úryvku sa dozvedáme:
a) že Jožo a Berco trénujú beh.  ______ 
b) že je Jožo bežec a Berco cyklista.  ______
c) že Jožo a Berco trénujú každý utorok a štvrtok.  ______
d) že Jožo a Berco trénujú každý deň.  ______



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
16

 25.  Pozorne prečítaj tabuľku, v ktorej sú zapísané knihy dobrodružných príbehov a románov pre 
dievčatá.
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Robert Arthur: Záhada šepkajúcej 
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Jana Šimulčíková: Dievča 
s bocianími nohami

Th omas Brezina: Tajomstvo Titanicu Meg Kabotová: Princezná pozýva

Jozef Žarnay: Tajomstvo dračej steny Franziska Gehmová: Školská 
superstar

Jela Mlčohová: Stratený egyptský 
poklad Lisa Clark: Dokonale krásna

Rick Riodan: Červená pyramída Th omas Brezina: Všade samé čary

Jeden spisovateľ je autorom aj dobrodružných príbehov, a aj románu pre dievčatá. Napíš na 
čiary meno toho spisovateľa a názvy jeho kníh. 
Spisovateľ: ______________________________ 
Dobrodružné príbehy: ____________________________ 
Román pre dievčatá: _____________________________

 26. Pozorne prečítaj tabuľku, v ktorej sú zapísané údaje o knihách. 

Autor/ka Názov knihy Literárny žáner
Jana Bodnárová Narciska hra pre mládež
Jana Šimulčíková Dievča s bocianími nohami dievčenský román
Zuzka Šulajová Džínsový denník denník
Klára Jarunková Tulák novela
Anton Marec Zlato pod Kriváňom povesť

Martin Kukučín Neprebudený poviedka

Podľa údajov z tabuľky doplň nasledujúce vety.
a) Autorom povesti  je ________________________.
b) Názov dievčenského románu spisovateľky Jany Šimulčíkovej je 
_______________________________________ .
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 27. Pozorne prečítaj tabuľku, v ktorej sú zapísané údaje o knihách. 

Autor Názov knihy Literárny žáner
Jozef Horák Sitniansky vatrár zbierka povestí
Jozef Horák Strieborné hlbiny životopisný román
Jozef Horák Sebechlebskí hudci historický román
Jozef Gregor-Tajovský Prvé hodinky poviedka
Martin Rázus Matka balada

Juraj Takáč Kaskadéri v hmle novela

Podľa údajov z tabuľky doplň nasledujúce vety.

a) Autorom poviedky je   _____________________________________________ .
b) Názov historického románu je ________________________________________ .

 28. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (http://www.adriagate.com/sk/ubytovanie-
chorvatsko/21721-A1.aspx). 

  
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.  
Majiteľ ponúkaného apartmánu:
a) nevie žiaden cudzí jazyk.
b) vie po nemecky.
c) vie po anglicky a po nemecky.
d) vie po anglicky.
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Písomné vyjadrovanie

 29. Zoraď cudzie slová podľa abecedy poradovými číslami od 1 do 5.

____ hydrofóbia
____ skotofóbia 
____ astrofóbia
____ klaustrofóbia
____ hypsofóbia

 30. Zoraď mená zvierat podľa abecedy poradovými číslami od 1 do 5.

____ lev
____ jazvec 
____ bobor
____ veverica
____ diviak

 31. Zoraď mená vtákov podľa abecedy poradovými číslami od 1 do 5.

____ lastovička
____ stehlík 
____ ďateľ
____ škovránok
____ kukučka

 32. Slová z vety zoraď podľa abecedy a odpíš na čiary.

Slnko vyzeralo ako ohnivá guľa.

1. ________ , 2. __________ , 3. _____________ , 4. ____________ , 5. ___________

 33. Z uvedených slov utvor zrozumiteľnú a gramaticky správnu vetu (nemusia byť použité všetky 
slová, ale má ich byť najmenej šesť. Slová možno ohýbať, nemusia byť v zadanom tvare). 

do dvora, chceli, sme, vojsť, ale, pes, z krovia, sa vyrútil, čierny, oproti, nám
_______________________________________________________________________

 34. Z uvedených slov utvor zrozumiteľnú a gramaticky správnu vetu (nemusia byť použité všetky 
slová, ale má ich byť najmenej šesť. Slová možno ohýbať, nemusia byť v zadanom tvare). 

vzdialenosti, preteky, pretekať sa, v behu, na krátke, vyhrali, spolužiaci, naši
_______________________________________________________________________

 35. Z daných slov utvor gramaticky správnu vetu v prítomnom čase.

pomáhať,  v,  mama,  dievčatá,  kuchyňa 
________________________________________________________________________
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 36. Z uvedených slov utvor zrozumiteľnú a gramaticky správnu vetu (nemusia byť použité všetky 
slová, ale má ich byť najmenej šesť. Slová možno ohýbať, nemusia byť v zadanom tvare). 

do zahraničia, mladí, odchádzajú, ľudia, teraz, študovať, mnohí, cudzie, jazyky 
_______________________________________________________________________ 

 37. Pozorne prečítaj nasledujúcu vetu a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

Hoci nemal nikdy na ružiach ustlané, teraz to ide s ním dolu vodou.

Uvedenú vetu vo formálnom vyjadrovaní povieme alebo napíšeme takto:
a) Hoci sa vždy mal dobre, teraz sa má ešte lepšie.
b) Hoci sa nikdy nemal dobre, teraz sa má ešte horšie.
c) Hoci nikdy nebol s ničím spokojný, teraz sa poteší hocičomu.
d) Hoci mu predtým všetko bránili, teraz mu dovolili voziť sa na člne.

 38. Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou, ktorú možno použiť iba pri neformálnom vyjadrovaní 
v súkromnom styku. 

a) Mala rada prechádzky s priateľkami.
b) Panebože, tebe preskočilo, nemám kvapku krvi v tele!
c) Veľmi sa mu páčil nový fi lm.
d) Zložila slúchadlo a nakukla do bratovej izby.

 39. Pozorne prečítaj nasledujúcu vetu a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Na svätú Katarínu schovaj sa pod perinu.

Uvedená veta nám prináša nasledujúcu informáciu:
a) Podľa pranostiky 25. novembra sa začína chladnejšie obdobie, blíži sa zima.
b) Na Katarínu netreba vychádzať von z domu.
c)  Sviatok svätej Kataríny je cirkevným sviatkom.
d) 25. novembra si treba ľahnúť do postele a prikryť sa perinou.

 40. Podčiarkni vo vete slovo, ktoré nepoužívame vo formálnom vyjadrovaní.

Na hodine výtvarnej kultúry ako pomôcky používame papier, voskové pastelky, sviečku, 
nádoby na roztoky farbív, pilník, plajbas a handričku.



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
20

 41. Jozef a Elena Horákovci z Kovačice majú dcéru Hanu, ktorá sa chce prihlásiť na pravidelné 
cvičenie kung-fu do Školy tradičného čínskeho bojového umenia TAI WU. Hana sa narodila 
22. septembra v roku 1999. So svojimi rodičmi býva v ulici Janka Kráľa 79 a ich telefónne číslo 
(pevná linka) je 013 7691 874. Rodičia dostávajú e-maily na adresu horak.ej@mail.com a Hana 
na adresu horak.hana@mail.com. 

Vyplň Haninu prihlášku.

 
ŠKOLA TRADI NÉHO BOJOVÉHO UMENIA 

TAI WU 
 

Prihláška na pravidelné cvi enie 
 

Kung-fu 
 
 

    Osobné údaje: 

 

    Meno a priezvisko: ________________________________ 

    Dátum narodenia: _________________________________  

    Mesto/sídlo:          _________________________________ 

    Ulica a íslo domu: ________________________________  

    E-mail: __________________________________________ 

     

    Meno a priezvisko otca: _____________________________  

    Telefón (pevná linka):    _____________________________  

     E-mail: _________________________________________  

     

    Meno a priezvisko matky: ___________________________  

    Telefón (pevná linka):    _____________________________  

     E-mail: _________________________________________ 

 
    Dátum                                                                   Podpis 
   28. augusta 2012                                                  Hana Horáková 
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 42. Dvojčatá Ján a Jana Murtínovci z Báčskeho Petrovca sa narodili 6. mája v roku 1998. Obaja radi 
tancujú. Dohodli sa, že sa prihlásia na školskú tanečnú súťaž. Tanečná súťaž sa bude konať v ich 
škole dňa 23. októbra. So svojimi rodičmi bývajú v Jarmočnej ulici č. 68 a ich telefónne číslo 
(pevná linka) je 7841 440. E-maily dostávajú na spoločnú adresu elektronickej pošty murtin.
jaj@mail.com. 

Vyplň ich prihlášku.

 
Prihláška na školskú tane nú sú až 

 
 
 

    Partner: 

 

    Meno a priezvisko: _______________________________ 

    Dátum narodenia: ________________________________  

    Ulica a íslo domu: _______________________________  

    E-mail: _________________________________________ 

     

    Partnerka: 

    Meno a priezvisko: _______________________________ 

    Dátum narodenia: ________________________________  

    Ulica a íslo domu: _______________________________  

    E-mail: _________________________________________ 

     

Prihlasujeme sa na školskú tane nú su až. 

Telefón: __________________  

 

    Dátum                                                   Podpis 
   18. októbra 2012                                   Partner: Ján Murtín  
                                                                 Partnerka: ]tÇt `âÜà•ÇÉäö 
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 43. Milan Hric a Emil Lačok z Pivnice sú vášniví rybári. Milan býva v Jánošíkovej ulici č. 8 a Emil v 
Lesnej ulici č. 48. Chystajú sa do Hložian na súťaž tímov v love kaprov. Už si kúpili aj hosťovské 
povolenie na rybolov. Milanovo povolenie má číslo 4 a Emilovo číslo 5. Ešte majú vyplniť 
prihlášku.

Vyplň prihlášku namiesto nich.

 
Hložiansky kapor 2013 – Hložiansky rybník 

8. júla 2013 
 

Prihláška na sú až 
 

Na sú až záväzne prihlasujeme dvoj lenné družstvo. 
     

   1. Meno a priezvisko: ________________________________ 

Mesto/sídlo (odkia  rybár prichádza): __________________ 

Ulica a íslo domu:  ________________________________ 

Druh a íslo povolenia na rybolov: 

_________________________________________________ 

     

    2. Meno a priezvisko: ________________________________ 

Mesto/sídlo (odkia  rybár prichádza): __________________ 

Ulica a íslo domu:  ________________________________ 

Druh a íslo povolenia na rybolov: 

_________________________________________________ 

 

Viac informácií nájdete na www.srhlozany.rs 
 Prihlášky zasielajte na e-mail najneskôr do 31. júna 2013: 
 ml.rybar@mail.com 
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 44. Zuzana Klátiková býva v Báčskom Petrovci v Jarmočnej ulici 10. Je členkou knižnice Štefana 
Homolu v Báčskom Petrovci. Potrebuje si vypožičať knihu Zuzka Turanová autora Jána Čajaka 
ml., aby napísala referát zo slovenského jazyka. Predtým, než jej knihu vypožičajú, musí  
v knižnici vyplniť tlačivo.

Vyplň tlačivo namiesto nej.
Meno a priezvisko člena knižnice:   ______________________________________________
Adresa (ulica a číslo domu) člena knižnice:   _______________________________________
Názov diela:   _______________________________________________________________
Meno a priezvisko autora (spisovateľa):   __________________________________________

 45. Zakrúžkuj písmeno pred frazeologizmom, ktorý je pravopisne správne napísaný.

a) Nevje gde mu hlava stojí.
b) Tichá voda brehy podmýva.
c) Pomali ďaľej zájdeš.
d) Iďe mu jazyk ako mlin.

 46. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, ktorá je pravopisne správne napísaná.

a) Karfi ol umyjeme a podelíme na ružičky.
b) Cibuľu nakrájame nadrobno, mrkvu na koľieska.
c) Zemiaky so šupkov uvarýme vo vode.
d) Očisťenú hlávku kapusti pokrájame na drobné rezance.

 47. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, ktorá je pravopisne správne napísaná.

a) Najračej mám mesovú polievku.
b Deti v trieďe sa rosštebotali.
c) Včely a motýle poletujú po šípovej ruži.
d) Ďievčatko si uvilo pekní venček s púpavi.

 48. Pozorne prečítaj uvedené vety. V každej je jedno slovo napísané nesprávne. Podčiarkni slová, 
v ktorých je pravopisná chyba.

a) Djevčatá stáli pred školou.
b) Ozval sa zvonček pry dverách.
c) Miro dostal najľepšiu známku.
d) Miš vbehla do svojho úkrytu.
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Gramatika, lexika, spisovná a 
nespisovná podoba jazyka

 49. Rozdeľ hlásky do skupín.

ô, ä, e, ý, ia, a, o, m, ó, ie, iu, á, š, k, g, ú, ch, d, t, ľ, č

Krátke samohlásky
Dlhé samohlásky
Spoluhlásky 
Dvojhlásky

 50. Uvedené slová napíš do tabuľky podľa toho, na akú spoluhlásku sa končia.

chlieb, koláč, orech 

Tvrdá spoluhláska
Mäkká spoluhláska
Obojaká spoluhláska

 51. Odpíš do jedného riadka tabuľky ten rad slov, v ktorom všetky písmená d, t, n, l pred e, é, i 
vyslovujeme ako ď, ť, ň, ľ a do druhého ten rad slov, v ktorých ich vyslovujeme ako d, t, n, l.

vyslovujeme ď, ť, ň, ľ
vyslovujeme d, t, n, l

a) teraz, nektár, deka, malé
b) vtip, nebo, dinár, plece
c) kone, diamant, teraz, koleno
d) koleso, nečas, divoch, koliba

 52. Dopíš do viet vynechané písmená r/ŕ, l/ĺ.

a) Pod v...bami je ch...ádok.
b) Jožo k...mi kocúra mliekom.
c) U...obíme k...midlo pre vtáky.
d) Na st...pe je v...abec.

 53. Zakrúžkuj písmená pred vetami, ktoré sú napísané správne.

a) V sychravom počasí myš rýchlo šibla pod koryto.
b) Do svojych bitov nakúpili drahý nábitok.
c) Obidvaja chlapci zvýskli, keď sklá zarinčali.
d) Bodrík i starý Dunčo pobehovali s viplazenýmy jazikmy.
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 54. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú všetky slová napísané správne.

a) ryža, kopyto, zvyk, zívať, sypať, visieť
b) riža, kopyto, zvyk, zývať, sypať, vysieť
c) ryža, kopyto, zvyk, zívať, sipať, visieť
d) ryža, kopyto, zvyk, zývať, sipať, visieť

 55. Z uvedenej vety vypíš do tabuľky slová podľa počtu slabík.

Malý Jerguš sa prebudil na príjemné zvonenie hrkálok.
A.

jednoslabičné
dvojslabičné
viacslabičné

B.

Na koľko slabík sa dajú rozčleniť viacslabičné slová z uvedenej vety?
a) tri
b) tri a štyri
c) štyri
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

 56. Vedľa každého slova napíš na čiaru číslo podľa počtu slabík, na ktoré sa dá rozčleniť. 

a) pozorne _____ 
b) zakázané _____ 
c) zobák _____ 
d) zemetrasenie _____

 57. Z uvedenej vety vypíš na čiaru trojslabičné slová.

Niekedy sú zázraky veľmi jednoduché. 
____________________________________________

 58. Doplň do viet chýbajúce predložky s/so, z/zo.

a) Ťažko sa zaspáva ....... zlým svedomím.
b) ...... tašky si vybral chlieb ....... maslom.
c) Mám rád halušky ........ smotanou. 
d) Sneh spadol ........ strechy. 
e) Rád sa hrávam ........ kamarátmi.
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 59. Zakrúžkuj správnu predložku z dvoch ponúknutých.

a) O chvíľu obaja vyliezli so/zo škatule.
b) Vierka sa pohádala so/zo sestrou.
c) Mama vybehla z/s kuchyne.
d) Janko prišiel s/z bratom.

 60. Do každej vety dopíš správnu predložku (s, so, z alebo zo).

a) Odniesla všetky nepotrebné predmety _____  stola. 
b) V tanieri bola kôprová omáčka _____  hovädzím mäsom.
c) Daša vytiahla šnúrku _____  topánky a zaviazala vrece.
d) Filip sa rozlúčil _____  strýkom a odišiel na stanicu.

 61. A. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej sú všetky slová napísané správne.

a) Výstavba vodovodu otkryla praveké pamiatky.
b) Dievčatá si po hre otkrojili s torty a vybrali sa do opchodu.
c) Vlci sú hladní, v noci roztrhali tri ovce.
d) Umyté ovocie dáme na sito otkvapkať.

B. Napíš na čiaru, ako vyslovujeme slovo roztrhali.
_____________________

 62. A. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú všetky slová napísané správne.

a) rostrhať, rozbiť, otkryť, podpáliť, odpustiť 
b) roztrhať, rozbiť, odkryť, potpáliť, odpustiť
c) roztrhať, rozbiť, odkryť, podpáliť, otpustiť 
d) roztrhať, rozbiť, odkryť, podpáliť, odpustiť 

B. Napíš na čiaru, ako vyslovujeme slová mozog, babka, loďka.

________________ ________________ _______________

 63. A. Pozorne prečítaj vetu a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Ľahol som si pod starú lipu a zahľadel sa do jej koruny, ktorá zvestovala, že už prichádza jeseň.

Podčiarknuté slová sú:
a) podstatné mená v množnom čísle 
b) podstatné mená ženského rodu
c) podstatné mená v akuzatíve
d) podstatné mená v genitíve 

B. Zakrúžkuj vo vete slovo, aby tvrdenie bolo správne.
Podstatné mená sú ohybný/neohybný slovný druh.
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 64. Uvedené slová spoj so vzorom  skloňovania tak, že napíšeš zodpovedajúce číslo na čiaru.

______ silný  1. ulica
______ skriňa  2. pekný
______ vrece  3. cudzí
______ horúci  4. srdce

 65. Podčiarkni vo vete podstatné mená mužského rodu.

Takéto nálady mohol Peter zažiť len vo sne.

 66. Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru a napíš na čiaru.

a) (žena – genitív j. č.) .................................................................
b) (pekná žena – inštrumentál mn. č.) ......................................
c) (cudzí – datív mn. č.) ...............................................................
d) (dub – inštrumentál mn. č.) ....................................................

 67. Vyskloňuj prídavné meno pekný (chlapec) v množnom čísle.

N ______________ chlapci
G ______________ chlapcov
D ______________ chlapcom
A ______________ chlapcov
L (o) ______________ chlapcoch
I ______________ chlapcami

 68. Napíš druhý a tretí stupeň uvedených prídavných mien v tabuľke.

Druhý stupeň 
(komparatív)

Tretí stupeň 
(superlatív)

ľahký
dobrý
silný
zlý

 69. Doplň prázdne políčka v tabuľke. (Dbaj na pravopis.)

Prvý stupeň 
(pozitív)

Druhý stupeň 
(komparatív)

Tretí stupeň 
(superlatív)
najsuchší

hladnejší

 70. Dopíš do viet 2. stupeň (komparatív) prídavného mena, ktoré je dané v zátvorke.

a) Mirka je ________________ (šikovná) v kuchyni ako ja.
b) (Chutná) ________________ polievku som ešte nikdy nejedla.
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 71. Pozorne prečítaj nasledujúce vety.

Teraz mal možnosť urobiť koniec všetkým Maťovým kúzlam. Iba raz ho nachytať, iba raz 
nezaspať a vystihnúť správnu chvíľu a potom bude po kúzelníkovi i po prorokovi.

V druhej vete podčiarkni osobné zámeno a napíš na čiaru jeho rod a číslo.
rod: ______________   číslo: ______________  

 72. V uvedených vetách sú podčiarknuté zámená. Vypíš ich do tabuľky podľa toho, do ktorého 
druhu patria.

Bol mocný, ako bol mocný aj jeho otec. – Utekal za ním. – Vidíš toho psa?

osobné
privlastňovacie
ukazovacie

 73. Pozorne prečítaj nasledujúce vety a všimni si vyznačené slová.

Jeho šaty sú samá záplata. – Na stole boli moje nové hodinky. – V našej garáži sa ukryla ich 
mačka.
V nasledujúcej vete podčiarkni jedno z vyznačených slov tak, aby tvrdenie bolo správne.
Vo vetách sú vyznačené ukazovacie/privlastňovacie zámená.

 74. A.  Do štvorčeka pred každou skupinou slov napíš písmeno R, ak je v nej radová číslovka, 
alebo písmeno Z, ak je v nej základná číslovka.

 prvý pretekár

 sedem orechových koláčov

 piaty školský rok

 sto kilogramov

 dvanásť drevených stoličiek

 štvrté poschodie

B. Napíš, v ktorom páde je číslovka v uvedenej vete.
Jankina teta býva na piatom poschodí.  ____________________________

 75. V uvedenej vete je podčiarknutá číslovka. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

Zo šiesteho vreca vybehla myš.

Gramatické kategórie podčiarknutej číslovky sú:
a) mužský rod,  jednotné číslo, akuzatív
b) mužský rod, množné číslo, genitív
c) stredný rod, jednotné číslo, genitív
d) stredný rod, jednotné číslo, akuzatív
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 76. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom je radová číslovka.

a) 863 rokov
b) Michal III.
c) 10 rokov
d) 9 storočí

 77. Pozorne prečítaj vetu. Všimni si podčiarknuté sloveso a potom zodpovedajúce údaje napíš na 
čiary.

Martin bez slova pokrútil hlavou.

a) osoba: ___________
b) číslo: ____________ 
c) Zakrúžkuj správne slovo vo vete.
     Sloveso pokrútiť je činnostné/stavové.

 78. V uvedených vetách sú podčiarknuté slovesá. Urč osobu, číslo a čas tých slovies a doplň 
tabuľku.

Ty si sľuboval, ale sľub si nesplnil.
Majstri búchajú ťažkými kladivami.

osoba číslo čas
si nesplnil druhá minulý
búchajú množné

 79. Pozorne prečítaj vetu. Všimni si podčiarknuté sloveso a potom zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

Zajtra mi ukážeš to prekvapenie?

Podčiarknuté sloveso je: 
a) v budúcom čase.
b) stavové.
c) v tretej osobe.

 80. V uvedených vetách sú podčiarknuté slovesné tvary. Odpíš ich do tabuľky na zodpovedajúce 
miesto.

Ak by sme mali knihu, čítali by sme. – Spolu budeme chodiť do tej istej triedy ešte tri roky. – Už 
od rána nepretržite prší a je chladno. – Kráčajú vedľa seba, ale slovo neprehovoria.

Jednoduchý slovesný tvar Zložený slovesný tvar
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 81. V uvedených vetách sú podčiarknuté slovesné tvary. Odpíš ich do tabuľky na zodpovedajúce 
miesto.

V noci budem čarovať a ráno bude fľaša rozbitá. – Peťo nedôverčivo hľadí na Maťa. – 
Poslala som list a vybrala som sa hľadať Ara. – Sedí v izbe plnej neporiadku.

Jednoduchý slovesný tvar Zložený slovesný tvar

 82. Pozorne prečítaj vetu. Všimni si podčiarknutý slovesný tvar. 

Keby som mohol, išiel by som do obchodu namiesto teba.

V nasledujúcej vete podčiarkni jedno z vyznačených slov tak, aby tvrdenie bolo správne.

Vo vete je podčiarknutý jednoduchý/zložený slovesný tvar.

 83. Podčiarknuté príslovky v daných vetách odpíš do tabuľky na zodpovedajúce miesto.

Napísala si to správne. – Mali by sme ísť domov. – Odišiel preč. – Dieťa spalo pokojne. – Domov 
sa vrátil až večer. – Máš čas napísať to úhľadne. – Dnes to už nemôžem napísať. – Vojdite dnu! 
– Pôjde tam zajtra. 

Príslovky času
Príslovky spôsobu
Príslovky miesta

 84. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si v nich príslovky.

Dnes je pekný deň. Aj zajtra má byť pekne. Diaľava sa ligoce dobelasa, modré vlny pri brehoch 
sa penia dobiela. Nad bielou penou zďaleka poletujú čajky.

V jednom rade sú uvedené všetky príslovky, ktoré sú v daných vetách. Zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

a) dnes, pekný, zajtra, dobelasa, bielou, zďaleka
b) dnes, zajtra, pekne, dobelasa, dobiela, zďaleka 
c) dnes, pekný, zajtra, modré, bielou, zďaleka
d) dnes, pekný, zajtra, dobelasa, bielou, zďaleka

 85. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknuté príslovky.

1. Včera sa mi prihodila zvláštna vec.
2. Sledujem, kto chodí okolo. 

Zakrúžkuj správne slovo v každej vete.
a) V prvej vete je podčiarknutá príslovka miesta/času.
b) V druhej vete je podčiarknutá príslovka miesta/spôsobu.
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 86. Doplň do viet náležité predložky.

a) Nábytok vyrábajú ........ dreva , syr ..... mlieka, prstene ........ zlata. 
b) Chodíme ........ knižnice. 
c) Boli sme ......... škole.
d) Hrali sme sa ........ loptou.

 87. Doplň do viet náležité predložky.

a) Chodí ........ svete s otvorenými očami. 
b) Trafi l ........ osieho hniezda. 
c) Chodí spať ..... sliepkami.
d) Jeden ..... voze, druhý ..... koze.

 88. Pozorne prečítaj vety. Všimni si podčiarknuté slová. 

Celý večer chodil hore-dole bez cieľa.
Ponad mesto sa v hustých kúdoloch valili mraky.

V nasledujúcej vete podčiarkni jedno z vyznačených slov tak, aby tvrdenie bolo správne.
Vo vetách sú podčiarknuté spojky/predložky.

 89. Pozorne prečítaj vety a zakrúžkuj písmená pred tými, v ktorých sú vyznačené spojky.

 a) Na upokojenie žalúdka môžeme použiť mätový čaj.

b) Zelený čaj pomáha pri únave.
c) Šípkový čaj je výborným prostriedkom pri nachladnutí a chrípke.
d) Už naše babky hovorili, že harmančekový čaj pomáha k pokojnému spánku. 

 90. Pozorne prečítaj vety. Zakrúžkuj písmeno pred tou, v ktorej je podčiarknutá spojka. 

a) Viera pomáhala starej mame okolo varenia. 
b) Učiteľ stál pred lavicami s roztrhanou knihou v ruke. 
c) Otec o tom dobre vie. 
d) Oznámili nám, že dnes neprídu.

 91. Pozorne prečítaj vety. Všimni si, do ktorého slovného druhu patria vyznačené slová.  

Juro plakal, lebo si rozbil koleno. – V našej záhrade rastú aj jahody.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podčiarknuté slová sú:
a) predložky
b) príslovky
c) spojky
d) slovesá



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
32

 92. Pozorne prečítaj uvedené vety. Všimni si podčiarknuté slová.

Asi dnes nepôjdem do kina. Vraj bude pršať.
Azda si nezablúdil? 
No to je dobré! 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podčiarknuté slová sú:
a) častice
b) príslovky
c) spojky
d) zámená

 93. Pozorne prečítaj uvedené vety. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Teda vy ste nás vyľakali!
Nie, to sa nemôže stať.
Áno, dnes mu to poviem.
Hádam mi to nezazlievaš?

Podčiarknuté slová sú:
a) častice
b) príslovky
c) spojky
d) predložky

 94. Pozorne prečítaj vety. Všimni si, do ktorého slovného druhu patria vyznačené slová (častice 
alebo spojky).  

Možno už počuli, čo sa stalo. – Vráti sa vraj o mesiac.
Doplň vetu, aby bola správna.
Vo vetách sú vyznačené ______________________ .

 95. Roztrieď citoslovcia na vlastné a zvukomalebné.

joj, cink, hurá, žblnk, fíha, ach, tik-tak, bum

Vlastné Zvukomalebné
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 96. Pred vetou, v ktorej je citoslovce napodobňujúce zvuk, napíš písmeno Z a pred vetou s 
citoslovcom, ktoré vyjadruje prejavy citu a vôle, písmeno C.

Jaj, prišla som neskoro!

Cŕŕ, zazvonil budík.

Konár prásk a chlapča čľup do vody.

Juj, všetko ma štípe!

 97. Urč, ktorý vetný člen je podčiarknutý vo vete. (Na čiaru za vetou napíš zodpovedajúce číslo.)

a) Záhradník polieva kvety.            _____   1. prísudok 
b) Iba večer sa vrátil domov.          _____   2. príslovkové určenie spôsobu
c) Adela zapálila voňavú sviečku.  _____   3. predmet
d) Robotníci tvrdo pracovali.          _____   4. podmet

 98. Pozorne prečítaj dané vety a všimni si podčiarknuté vetné členy. Zakrúžkuj písmeno pred  tou 
vetou, v ktorej je podčiarknutý predmet.

a) Tridsiati reprezentujú školu. 
b) Neprišiel pre nádchu. 
c) Chlapci sú huncúti. 
d) Spoliehal sa na kamaráta.

 99. Ktorá z uvedených viet neobsahuje prívlastok? Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou.

a) Dobrá priateľka nám vždy pomôže.
b) Miro vyrobil z papiera zaujímavé fi gúrky.
c) Obliekajú sa podľa najnovšej módy.
d) Chlapci behali po dvore s kamarátmi až do tmy.

 100. A. Zakrúžkuj písmeno pred jednočlennou vetou.

a) Blýskalo sa každú minútu.
b) Nehádajte sa!
c) Ešte stále píšeš?
d) Hurá, vyhrali sme!

B. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, na konci ktorej by si napísal otáznik.

a) Pozri sa, či sa už vrátila domov
b) Odchádza domov, či zostáva tu
c) Či chceš, či nechceš, bude to tak
d) Spýtaj sa, či smieš ísť so mnou 
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 101.  Napíš písmeno J pred jednočlennou vetou a písmeno D pred dvojčlennou vetou.

a) _____ V každej mušli more šumí.
b) _____ Mesiac žiaril celú noc.
c) _____ Včera večer veľmi mrzlo.

 102. Pozorne prečítaj uvedené vety. 

1. Slnko svieti už od rána.
2. Odrazu začal fúkať silný vietor.

V každej vete z dvojice zvýraznených slov zakrúžkuj správne slovo.
a) Prvá veta je jednočlenná/dvojčlenná.
b) Druhá veta je jednočlenná/dvojčlenná.

 103. A. V uvedenej skupine slovných spojení podčiarkni určovací sklad.

mäkká tráva, pastier odchádza, otec je spokojný, chlapci a dievčatá, tabuľa sa ligoce

B. Pomenuj uvedené vetné sklady.

a) vodič zabrzdil __________________ sklad
b) šaty a topánky __________________ sklad
c) vyžehlila košeľu _________________ sklad

 104. Uvedené slovné spojenia napíš do tabuľky na zodpovedajúce miesto.

loď vyplávala, ovocie a zelenina, tvrdý oriešok

Prisudzovací sklad Určovací sklad Priraďovací sklad

 105. Uvedené slovné spojenia odpíš na zodpovedajúce čiary.

jahodová zmrzlina, jahody a zmrzlina, jahody voňali

prisudzovací sklad: _____________________________ 
určovací sklad:  _____________________________
priraďovací sklad: _____________________________

 106. Zakrúžkuj písmeno pred jednoduchou vetou.

a) Obleč si tie šaty, ktoré si dostala na narodeniny.
b) Cez vodu od Hate prešla Anna s košíčkom a hrabľami.
c) Opýtaj sa ho, či sa cíti dobre.
d) Prídem, keď ma pozveš.
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 107. Napíš písmeno J pred jednoduchou vetou a písmeno S pred súvetím. 

a) _____ Privítalo nás krásne júnové ráno.
b) _____ Vlny sa opreli o starý plot a na druhý deň  ho voda vzala.
c) _____ Myslím si, že vyhrám.
d) _____ Starý otec bol v našich očiach neobyčajným človekom.

 108. Zakrúžkuj písmeno pred súvetím. 

a) Aj mamka tam chodievala po cukor, múku a petrolej.
b) Odstúpil, klobúk sňal, poklonil sa neobratne.
c) Pri stavbe domu sa človek narobí ako otrok.
d) Cesta loďou do Ameriky bola mojím vytúženým snom.

 109. Ktoré z týchto slov sú cudzieho pôvodu? Zakrúžkuj písmená pred tými slovami.

a) sympatia
b) pieseň
c) export
d) ovocie

 110. Pozorne prečítaj uvedené slová. V ktorom rade sú len nespisovné slová? Zakrúžkuj písmeno 
pred správnou odpoveďou.

a) teliatko, striekať, písanka, okno, doska, pracovňa 
b) sluchátko, matika, klbása, nechet’, krumple, profo
c) ferment, inventár, disk, populácia, premiéra, kontúra
d) chlór, utekať, negácia, duchna, papier, kniha

 111. Pozorne prečítaj uvedenú vetu a všimni si vyznačené slová. Zakrúžkuj správne slovo. 

Slová hajdúch, grifeľ, šesták sú neologizmy/historizmy.

 112. A. Zakrúžkuj písmeno pred tou skupinou slov, v ktorej sú všetky slová odvodené predponou.
a) vyľakať, rozbiť, podpísať
b) zaspať, jazdiť, rozbaliť
c) vybrať, predpísať, sadiť

B. Zakrúžkuj písmeno pred tou skupinou slov, v ktorej sú všetky slová odvodené príponou.
a) zemný, drevený, slamený
b) hodvábny, medený, modrý
c) remeň,  jačmeň, koreň

C. Základové slovo v skupine slov stroj, nástroj, prístroj, strojník, strojáreň je:
a) strojník
b) nástroj
c) prístroj
d) stroj

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
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 113. V danom rade slov sú základové a odvodené slová. Z daných slov vypíš na čiary iba odvodené 
podľa toho, akým spôsobom sú odvodené.

píliť, strom, voz, vzduch, skočiť, vozík, odpíliť, vyskočiť, stromček

odvodené slová príponou: ________________________________________ 
odvodené slová predponou: _______________________________________

 114. A. Pozorne prečítaj nasledujúce vety. Všimni si podčiarknuté slová.

Zelerové listy môžete použiť na dochutenie rôznych polievok. – Jano vytrhol tri listy zo svojho 
zošita. – Poštár im priniesol iba tri listy.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Slovo listy je:
a) jednovýznamové  b) viacvýznamové 

B. Zakrúžkuj písmeno pred tým radom slovných spojení, v ktorom sú všetky    
spojenia združenými pomenovaniami.
a) zaujímavá kniha, triedna kniha
b) minerálna voda, zoologická záhrada
c) stará mama, chutný chlieb
d) sladká jahoda, zeleninová polievka

 115. A. Pozorne prečítaj nasledujúce vety. Všimni si podčiarknuté slová.

Jano má zdravé zuby. Miro pílil drevo a zlomil dva zuby na pílke. Strýko strúha nové zuby do 
drevených hrabieľ.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Slovo zuby je:
a) jednovýznamové   b) viacvýznamové 

B. Zakrúžkuj písmeno pred tým radom, v ktorom sú všetky slovné spojenia združenými po-
menovaniami.
a) mobilný telefón, čierna káva
b) studená voda, minerálna voda
c) operačná sála, čistý uterák
d) čokoládová torta, chutná polievka

 116. Pospájaj slová s podobným významom (na čiaru napíš príslušné číslo).

1. chalupa ______ dom
2. radovať sa ______ písanka
3. studený ______ tešiť sa
4. zošit ______ chladný
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 117. Priraď k slovám pomenovanie tak, že pred každý rad slov napíšeš zodpovedajúce číslo.

_____ hrebeň (na česanie), hrebeň (kohútí) 1. antonymá
_____ striga, ježibaba, bosorka 2. homonymá
_____ malý, veľký; dobrý, zlý 3. synonymá

 118. Pozorne prečítaj vety v tabuľke. Za správnou vetou zakrúžkuj písmeno S a za nesprávnou 
písmeno N.

a) Slovo dynamický je antonymum k slovu ekonomický. S N
b) Slovo dynamický je antonymum k slovu statický. S N
c) Slovo diel je synonymum k slovu časť. S N
d) Slovo diel je synonymum k slovu celok. S N

 119. A. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom sa nachádza metafora.

a) rozbúrené more
b) vyplakala more sĺz
c) morské vlny

B. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom sa nachádza personifi kácia.
a) Chladnička zíva prázdnotou.
b) Jano zíva.
c) zívať od nudy 

 120. Pozorne prečítaj úryvky z básne Jána Labátha Keď sa zapaľujú slnečnice a všimni si podčiar-
knuté slovo:

Je toľko ľudí,
ktorým treba podať ruku,
toľko súmrakov, 
na ktoré treba zabudnúť.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podčiarknutý štylistický prostriedok je:

a) prirovnanie b) personifi kácia c) metafora d) epiteton

 121. A. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom sa nachádza metafora.

a) jeseň života
b) ošumelá jeseň 
c) jesenné ráno

B. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom sa nachádza personifi kácia.
a) slnko jak koráb 
b) a všetky hviezdy sa tichučko smejú
c) modré hviezdy

 122. Pozorne prečítaj text z Krátkeho slovníka slovenského jazyka.
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dobrota -y -rôt ž.

1. iba jedn. ľudské dobro vo vzťahu k iným ľuďom, láskavosť, dobrotivosť, op. zloba:
rodičovská d.; z očí mu vyžaruje d.
2. iba jedn. dobrý stav vecí, blahobyt, prospech: užiť si dobroty; od dobroty priberá
3. pochúťka, lahôdka, maškrta: najesť sa dobrôt, predložiť na stôl samé dobroty
• je samá dobrota je veľmi láskavý; robiť dobrotu byť dobrý; nevie, čo má od samej dobroty 
robiť je nerozvážny; 
dobrôtka -y -tok ž. zdrob. 

Doplň vety pomocou uvedeného textu.
a) Podstatné meno dobrota je __________________ rodu.
b) Prvý a druhý význam tohto podstatného mena  sa používa iba v ________________ čísle.
c) Výraz: nevie, čo má od samej dobroty robiť používame, keď chceme o niekom 
povedať, že je _______________________.
d) Opozitum (antonymum) k slovu dobrota je ___________.

 123. Pozorne prečítaj text zo Slovníka cudzích slov.

cyklón -u -m. |gréc.|
1. ničivá víchrica v tropických moriach (napr. orkán, hurikán, tajfún) 2. veľký ničivý víchor 
vôbec 3. tech. kužeľovitá nehybná nádrž na zachytávanie nečistôt unášaných prúdom vzduchu 
4. hut. zariadenie na hrubé čistenie plynu vo vysokej peci 5. chem. prudko jedovatý plyn; 
kyanovodík 

Doplň vety pomocou uvedeného textu.

a) Podstatné meno cyklón je __________________ rodu.
b) Toto slovo (má pôvod) je prebraté z ________________ jazyka.
c) 2. význam tohto slova je ________________________________________. 

 124. Pozorne prečítaj text zo Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L.

luxus -su m.(lat.) 1. nadmerné bohatstvo prejavujúce sa nákladným životným štýlom, drahým, 
honosným zariadením, vybavením, oblečením a pod., blahobyt; syn. prepych: veľký, okázalý 
luxus; žiť v luxuse; túžiť po luxuse; často sa chválili nahonobeným luxusom; 2. okolnosti a 
podmienky zabezpečujúce dobré, pohodlné živobytie s vyšším štandardom, pobyt v kúpeľnom, 
dovolenkovom zariadení a pod.; syn. komfort: luxus päťhviezdičkových hotelov; apartmán 
poskytoval potrebný luxus; dopriať si luxus rodinného domu; 

Doplň vety na základe uvedeného textu:
a) Podstatné meno luxus je __________________ rodu.
b) Toto slovo (má pôvod) je prebraté z  ________________ jazyka.
c) Synonymum slova luxus v 1. význame je   ________________.
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 125. Keď si potrebuješ overiť výklad nejakého slova, pomôže ti (zakrúžkuj písmeno pred správnou 
odpoveďou):

a) Slovník cudzích slov
b) Pravidlá slovenského pravopisu
c) Krátky slovník slovenského jazyka
d) Pravidlá slovenskej výslovnosti 

 126. Pozorne prečítaj texty a zakrúžkuj písmeno pred tým textom, ktorý je z encyklopédie.

A. Pes
Pes je najstaršie domáce zviera. Pochádza z menších druhov stepných vlkov. Plemien psov je 
veľa, napr. vlčiak, bernardín, chrt, buldog, lovecký pes, ovčiarsky pes, foxteriér, jazvečík atď. 
Na dedine je aj mnoho psov všelijako pomiešaných. Ale deťom je to jedno. Majú psa rady, 
lebo je družný a veselý, priateľský a verný. Vie sa s nimi hrať, ako keby patril do ich družiny.   
A navyše v noci ešte stráži. Počuje aj v spánku a cudzieho človeka ohlási brechotom. Aj čuch 
má pes veľmi jemný. Lovecký pes vie spoľahlivo vystopovať zver. Policajný pes má vycvičenú 
čuchovú pamäť tak dobre, že vie nájsť stopu previnilca aj po niekoľkých dňoch. Niektorí veľkí 
psi sa osvedčujú aj ako ťažné zvieratá. Slovom, každý pes má nejakú svoju prednosť. Ale jednu 
vlastnosť majú všetci psi spoločnú: sú verní.

B. Horoskop na tento týždeň
Blíženci (21. 5. – 21. 6.)
Opäť sa dostávate do problémovej situácie. Príliš veľa sa pýtate. Mali by ste sa zaujímať iba o 
seba a o to, čo vy sami môžete urobiť. Dajte si pozor na obchodných partnerov. Radi by vás 
videli v mínuse. Dávajte si pozor na jazyk, mohli by ste povedať niečo, čo nechcete.

C. Otestujte sa
Ako sa povie po slovensky @?
a) opica
b) ad
c) e-mail
d) zavináč

D. Vtipy zo školských lavíc
– Deti, vymenujte aspoň jedného cicavca.
– Prosím, komár.



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
40

 127. Doplň vetu tak, že odpoveď vyhľadáš v úryvku z príručky F. Mika  Frazeológia v škole. 

Keď o niekom povieme, že sám si podťal haluz pod sebou, znamená to, že:
____________________________________________________________  
109.  NASLEDOVAŤ, NAPODOBŇOVAŤ NIEKOHO

vziať si niekoho za príklad; vziať si od niekoho príklad; 
110.  OZDRAVIEŤ

postaviť sa na nohy; utiecť hrobárovi z lopaty (expr.); Už je chlap na nohách!
111.  VZCHOPIŤ SA

prísť k sebe; nabrať dych
112.  KONAŤ BEZ UVÁŽENIA, UNÁHLENE

ísť voslep do niečoho; rútiť sa strmhlav do niečoho; rútiť sa strmhlav do záhuby;  
sám si podťať haluz pod sebou

 128. Uvedené slová napíš spisovne.

a) tepich ________________________________ 
b) autobuská karta ________________________ 
c) trpezarija _____________________________ 
d) položiť skúšku _________________________

 129. V každej z uvedených viet je jeden nespisovný tvar. Podčiarkni tie slová.

a) Vonku bolo tak, že by človek ani psa von nevyhnav.
b) Zedol jedlo, ktoré mu medzitým vychladlo, a napil sa vody.
c) Svoj starý klobúk odložil na obvyklé mesto.
d) Boleli ich nohe, lebo prešli veľa kilometrov.

 130. V každej z uvedených viet je jeden nespisovný tvar (nespisovné slovo). Podčiarkni tie slová.

a) Hoci je všetkým teplo, moje ruky a nohy sú studenie ako ľad.
b) Chlapca, ktorý spadol v lese z bicigli, zachraňoval vrtuľník.
c) Dojedol som, dopil čaj a pregltol tabletku. 
d) Počas chudnutia som vážila všetky potraviny, ktoré som zedla.

 131. Pozorne prečítaj uvedený text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Prvým slovanským spisovným jazykom bol  ________________________  jazyk. Bolo to 
macedónske nárečie z  okolia Solúna v  Grécku. V  tom jazyku boli napísané cirkevné knihy, 
ktoré priniesli Cyril a Metod do Veľkomoravskej ríše v roku 863.

Na čiaru treba dopísať: 
a) praslovenský
b) starosloviensky 
c) veľkomoravský
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 132. Pozorne prečítaj uvedený text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

O  tom, že sa dnešné slovanské jazyky vyvinuli zo spoločného prajazyka _____________, 
svedčia mnohé slová. Najmä slová z jadra slovnej zásoby typu brat, sestra, otec, mama, ruka, 
noha, oko, on atď. sú v slovanských jazykoch navzájom priam totožné. 

Na čiaru treba dopísať: 
a) praslovančiny 
b) starej slovenčiny
c) češtiny

 133. Pozorne prečítaj text a podčiarkni z ponúknutých dvoch osobností tú správnu. 

Začiatky spisovnej slovenčiny datujú od konca 18. storočia. Jej skutočným uzákoniteľom 
(kodifi kátorom) sa stal až Anton Bernolák/Ľudovít Štúr (1762–1813), rodák zo Slanice na 
Orave. 

 134.  Pozorne prečítaj text a podčiarkni z ponúknutých dvoch osobností tú správnu. 

Začiatky spisovnej slovenčiny datujú od konca 18. storočia. Jej skutočným uzákoniteľom 
(kodifi kátorom) sa stal až Michal Miloslav Hodža/Anton Bernolák (1762–1813), rodák zo 
Slanice na Orave. 

 135. Pozorne prečítaj uvedený text a doplň vynechané slová.

Celonárodný slovenský spisovný jazyk uviedla do života až mladá štúrovská generácia. Vodcovia 
tejto generácie _______________________ (1815–1856), Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) 
a Michal Miloslav Hodža (1811–1870) sa roku 1843 na schôdzke v Hlbokom rozhodli založiť 
celoslovenský spisovný jazyk na stredoslovenskom nárečí. _______________ odôvodnil toto 
rozhodnutie v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a napísal aj 
sústavnú gramatiku Náuka reči slovenskej (1846). 

 136.  Pozorne prečítaj uvedený text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Celonárodný slovenský spisovný jazyk uviedla do života až mladá štúrovská generácia. Vodcovia 
tejto generácie _______________________ (1815–1856), Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) 
a Michal Miloslav Hodža (1811–1870) sa roku 1843 na schôdzke v Hlbokom rozhodli založiť 
celoslovenský spisovný jazyk na stredoslovenskom nárečí. 
Na čiaru do textu treba dopísať:

a) Anton Bernolák
b) Martin Hattala
c) Ľudovít Štúr
d) Janko Kráľ

 137.  Ktoré z dvojíc k sebe nepatria? Zakrúžkuj písmená pred tými dvojicami.

a) krumple – nárečové slovo
b) vietor – nárečové slovo
c) bielizeň – spisovné slovo
d) dnes – nárečové  slovo
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 138.  Vo vojvodinských slovenských osadách sa používajú dve nárečia. Zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou. 

a) stredoslovenské a východoslovenské nárečia
b) západoslovenské a stredoslovenské nárečia
c) východoslovenské a západoslovenské nárečia 

 139.  Podčiarkni slovo, ktoré do uvedenej skupiny jazykov nepatrí.

V Srbsku sa používajú ako úradné spisovné jazyky aj jazyky národnostných spoločenstiev:

slovenský, maďarský, taliansky, rumunský, rusínsky, chorvátsky, albánsky.

 140. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Cyrilika je písmo, ktorým vo Vojvodine píšu:

a) Chorváti
b) Rumuni
c) Rusíni
d) Maďari
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Literatúra

 141. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Román Kláry Jarunkovej Jediná patrí do:

a) epiky     b) lyriky    c) poézie    d) drámy

 142. Pozorne prečítaj nasledujúci text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

– Predsa je tá vojna len zlá, – povedali Ráztočania a ich pohoršenie rástlo zo dňa na deň, 
lebo vojna začala im rezať do živého. Z obchodov začala sa tratiť múka, potravné články, 
petrolej a ostatné začalo akosi navidomoči dražieť. Mužov začalo z mesiaca na mesiac ubúdať: 
pustnúce polia volali za nimi, no ako odpoveď na ich volanie znel plač žien a detí predčasne 
dozrievajúcich.

Uvedený text patrí do:

a) lyriky
b) epiky
c) drámy 
d) poézie

 143. Pozorne prečítaj nasledujúce texty a zakrúžkuj správnu odpoveď.

1. MIŠKO (prívetivo). Dobrý večer, mladý pán!
  RUDO (s hnevom). Dnes si sa práve musel dotrepať!
  MIŠKO (zadivene). Ale prosím, veď od milosťpani mám výslovne povedané, aby som  
  naisto dnes večer prišiel. (Radostne doložiac.) Veď je dnes Štedrý večer!
  RUDO. Vidíš mi ho! Pravda, chcel by si pekné hračky, ktoré budú pod mojím   
  stromčekom nachystané! Ale toho roku bude ináč. Všetko, čo je pod stromčekom, je  
  moje!
  MIŠKO (naivne). Však mi to...

2. Pokojný večer na vŕšky padal,
   na sivé polia.
   V poslednom lúči starootcovská
   horela roľa.
 

Uvedené texty patria do:
a) epiky a drámy b) epiky a lyriky c) drámy a lyriky d) poézie a lyriky

 144. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Do epiky nepatrí:
a) poviedka       b) rozprávka       c) divadelná hra        d) novela



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
44

 145. Ku každému literárnemu dielu napíš meno autora.

a) Zbojnícka mladosť _________________________
b) Jednoduché slová __________________________
c) Jediná ___________________________________
d) Zem ____________________________________

 146. Do štvorčekov pred názvom diela napíš číslo, ktoré je pred autorom toho diela. 

 (Pozor! O jedného autora je viac ako diel.)

Smrť Jánošíkova

Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Konopa

Turčín Poničan

1. Samo Chalupka; 2. Juraj Tušiak; 3. Janko Kráľ; 4. Paľo Bohuš; 5. Ján Botto

 147. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Poviedku Ťapákovci napísala:
a) Klára Jarunková
b) Mária Kotvášová-Jonášová
c) Viera Benková
d) Božena Slančíková-Timrava

 148. Pozorne prečítaj údaje v tabuľke. Za správnym údajom zakrúžkuj áno a za nesprávnym nie.

Názov diela Autor
Drak sa vracia Dobroslav Chrobák áno nie
List materi Sergej Jesenin áno nie
Hájnikova žena Ľudo Ondrejov áno nie
Zuzka Turanová Klára Jarunková áno nie

 149. Pozorne prečítaj uvedené texty a ku každému napíš, do ktorej formy literárnej tvorby patrí. 
Pri diele z ľudovej slovesnosti napíš Ľ a pri autorskom diele A.

1.  Jeden kráľ mal tri dievky. Varoval si ich ako oči v hlave. Keď už mu údy slabli a hlava sniežkom 
pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho troch dievok mala byť po jeho smrti 
kráľovnou.  _____

2. 
Matej ľady láme
a keď ich nenájde,
v marci ľady máme. _____
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3. 
Stanica pustá, stanica tichá,
iba tie drôty čo stonú...
ženička v kúte schúlená čupí,
nikto sa neobzrie o ňu.  ____ 
4.
Hoci je stará, machom neobrastá, netrúchlivie, nehrdzavie. Je večná a nepremeniteľná. Bola 
na počiatku, a bude aj na konci: vznikla prvým úderom ľudského srdca a zanikne ostatným 
klepnutím srdca ostatného človeka. _____

 150. Pozorne prečítaj uvedené texty a zisti, do ktorej formy literárnej tvorby patria. Zakrúžkuj 
písmeno pred správnou odpoveďou. 

1.
Jar nastala. Lúče slnca otepleli; zem zohriata vydáva paru  a vôňu. Povetrie klzké, sťaby hladilo, 
a plné sviežosti. Tráva na lúkach tisne sa von, vŕby a rakyty začínajú pučiť pri potokoch.

2.
Sadaj, slnko, sadaj, za vysokú horu,
ak nebudeš sadať, stiahnem ťa za nohu.

Sadaj, slnko, sadaj, za ker malinový,
povedz dobrý večer môjmu frajerovi.

3.
Chlapec: Zapáliš sviečky, starý otec?
Starec:    Po dlhých rokoch nie. Zapáľ ich ty. Máš právo... všetko si pripravil sám...
Zvuk:   (Chvíľu počuť vianočnú hudbu, potom cingot rozbitého skla a pád tela na zem.)

a) Všetky tri texty sú úryvky z autorských diel.
b) Prvý a druhý text patria do ľudovej tvorby a tretí text je úryvok z autorského diela.
c)  Prvý a tretí text sú úryvky z autorských diel a druhý text patrí do ľudovej tvorby.
d)  Prvý text patrí do ľudovej tvorby a druhý a tretí sú úryvky z autorských diel.
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 151. Pozorne prečítaj úryvok z balady Sama Chalupku Turčín Poničan a zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

Jajže, bože, strach veliký:
padli Turci na Poniky;
padli, padli o polnoci:
jajže, bože, niet pomoci.

Uvedený text je úryvok:
a) z ľudovej slovesnosti
b) z autorskej literárnej tvorby

 152. Pozorne prečítaj uvedené výpovede.

a) ísť s bubnom na zajace (porekadlo)
b) Katarína na ľade, Vianoce na blate. (pranostika)
c) Kde nechodí slnko, tam chodí lekár. (príslovie)

Všimni si vyznačené slová v nasledujúcej vete a podčiarkni, čo je správne.
Uvedené výpovede patria do ľudovej slovesnosti/do autorskej literárnej tvorby.

 153.  Podčiarkni literárne žánre, ktoré patria do ľudovej slovesnosti.

ľudová pieseň,  novela,  hádanka,  autorská rozprávka,  pranostika,  ľudová balada,  porekadlo,  
príslovie 

 154. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 
Ktorá z daných výpovedí nepatrí medzi príslovia a porekadlá?

a) Česť a dobré meno nekúpiš na trhu.
b) Vrana vrane oko nevykole.
c) Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.
d) Koľko krokov urobí vrabec za sto rokov?

 155. Zakrúžkuj písmená pred žánrami, ktoré patria do ľudovej slovesnosti.

a) ľudová rozprávka
b) autorská rozprávka
c) novela
d) porekadlo
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 156. Ku každému literárnemu žánru ľudovej slovesnosti napíš, do ktorého literárneho druhu patrí 
(ľudová poézia, ľudová próza).

a) ľúbostné piesne   _________________________
b) povesti    _______________________________
c) rozprávky  ______________________________
d) uspávanky  _____________________________

 157. Pozorne prečítaj uvedený text.

Chlapci zastali v kruhu skraja priehlbne, Jakub Fekiač Škuliba vyhodil grajciar:
– Písmo, či koruna?
Červenák volil písmo. Uhádol. Vybral si Imra Triesku Kľavoša, Fekiač zas Joža Košaľkuľu.
Vyhadzovali, volili. Všetkých, po najmenšieho Gusta Peknušiaka. Jerguš sa dostal Jakubovi 
Fekiačovi ako posledný. Nepoznali ho. Fekiač Škuliba vyhodil grajciar ešte raz. Červenák 
neuhádol, musel ísť pásť.
Hra sa začala. Jerguš chytil drúčik, loptu nadhodil, udrel. Vyletela do výšky, spadla ďaleko za 
lúku, do úbočia, kotúľala sa. Chlapci pozerali, čudovali sa. Jerguš obišiel métu voľným behom, 
vrátil sa. Červenákovci ešte vždy hľadali loptu. Fekiač Škuliba prižmúril jedno oko, usmial sa 
priateľsky.
– Mocný si, – povedal, – budeš zarážať trojku...
– Podaj! Udri! Utekaj! – ozývali sa výkriky. Jakub Fekiač zarážal len na koniec lúčky, pod briežok. 
A bolo to najďalej zo všetkých. Jerguš zarážal dva razy tak ďaleko. Červenák sa hneval, nemohol 
dochytiť loptu. Zarážal Adam Telúch Brušman, krčmárov syn. Lopta padla červenákovcom 
do rúk. Jerguš mal obehnúť métu, nedať sa trafi ť. Metal sa po zemi, odskakoval, kľučkoval – 
netrafi li ho.
– Nehrám sa! – zvolal Červenák zlostne. – Nebudem do noci pásť. Vybral si si najlepších! – 
vyčítal Jakubovi Fekiačovi.
– Znova vyberať! Znova voliť! – pokrikovala Červenákova skupina. 
Jerguš stal sa vodcom namiesto Červenáka. Vyberal s Jakubom Fekiačom. Zarážal tuho, behal 
ako vták, nebolo možno trafi ť ho. Ak skríkol na chlapcov: bežať! Leteli opreteky ako slepí. Báli 
sa, počúvali. Aj Fekiač Škuliba, ktorý sa nikoho nebál, pozeral na neho krotko. Pásol trpezlivo, 
nič nevravel. Červenák, ktorý bol pri Jergušovi, držal sa úctivo. Zarážal loptu ledva za métu.
Na poľnej ceste, poza cintorín, zaháňal pastierik Paľo Stieranka svoje ovce a kozy. S ľútosťou 
pozeral na rozihraných chlapcov. Zakýval Jergušovi klobúčikom, zmizol v závoze za cintorínom.

Ľudo Ondrejov: Hra

a) Ktorý chlapec je hlavnou postavou v uvedenom úryvku? _____________________
b) Ktorý z chlapcov bol pred Jergušom vodcom skupiny? _______________________
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 158. Pozorne prečítaj úryvok z románu Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá a doplň vety pod textom.

Každému súcemu chlapcovi príde raz v živote čas, v ktorom ho postihne umárajúca túžba 
vybrať sa niekde vykopať skrytý poklad. A raz taká túžba prišla aj na Toma (Sawyera). Vybral sa 
pohľadať Joea Harpera, ale nemal úspech. Potom zháňal Bena Rogersa, ale ten odišiel na ryby. 
Napokon naďabil na Hucka Finna, Krvavú ruku. Huck by mu vyhovoval. Tom ho zaviedol 
na odľahlejšie miesto a dôverne mu celú vec rozpovedal. Huck bol ochotný. Huck bol vždy 
ochotný priložiť ruku k hocakému podujatiu, ak poskytovalo zábavu a nevyžadovalo kapitál, 
lebo Huck mal nepríjemný nadbytok toho času, ktorý nemožno nazvať peniazmi. 

Hlavné postavy tohto úryvku sú: _______________________________________
Vedľajšie postavy v danom texte sú: ____________________________________

 159. Pozorne prečítaj tento úryvok a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Toho dňa Boško sa uveličený vracal zo školy. Náhlil sa, aby sa čím skorej dostal domov a zves-
toval mame i sestre radostnú zvesť: dnes ho učiteľka verejne pochválila, že je jej najlepším žia-
kom. A nie je to maličkosť byť najlepším žiakom spomedzi tridsiatich spolužiakov.
Každého dňa Boško prechádzal povedľa novinového stánku na rohu a bral noviny pre otca. 
Tentoraz prebehol povedľa stánku a na noviny pozabudol. Predavač ho spozoroval a zavolal 
naň:
– Hej, Boško, vráť sa! Noviny! Gligor Popovski: Radosť

Hlavná postava tohto úryvku je:
a) učiteľka
b) mama
c) Boško
d) predavač

 160. Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Jána Čajaka Ja si môj mliečnik nenačnem. 

  Pán Michal Kulík, írečitý a veľavážený mešťan slávneho mestečka Rakytného, sedel 
pred svojím domom, ktorý bol vystavaný ešte Anno Domini 1786, a to veľmi pevne. Múry jeho 
mali ctihodnú hrúbku, takže on nemusel byť ani Angličanom, aby s čistým svedomím mohol 
povedať: „Dom môj je hrad môj.“ 
  Je to trochu čudné, že pán Michal Kulík sedí si pred svojím domom, lebo ako majster 
poctivého remesla garbiarskeho veru nemá času takto sa so založenými rukami presúšať na 
lavičke, aby pozeral, čo sa robí na rínku, či už totka Kúdeľa stačila si svoje vypovedať pri jatke 
mladej Strnádke, alebo koľko ľudí vošlo do sklepu ku Grünovi. Na také pletky nemá času. 

Hlavná postava úryvku je: ___________________________
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 161. Pozorne prečítaj nasledujúci text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

– Hurá, – skríkol som, keď som sa ráno zobudil a videl som z okna fujavicu. Potom som vybral 
z klietky kanárika a zatvoril som ho medzi obloky, aby tiež videl, že nič nevidno.
On myslel, že je na okne plachta, a hneď zaspal, lebo mu na noc zakrývame klietku.
Keď sme šli do školy, chytili sme s Mišom jedného tretiaka a pomocou neho sme merali záveje, 
aké sú hlboké. Iba z jedného mu trčali baganče. Najväčší závej bol pri školskom plote, ale ten 
sme neodmerali, lebo išiel pán učiteľ a tretiak strašne reval. Začali sme ho oprašovať a pán 
učiteľ nás pochválil, že sa staráme o mladších spolužiakov. Potom cengalo, tak sme sa pobrali 
do triedy.
Keď sme šli zo školy, dievčatá sa báli a začali utekať. Ale my sme stáli vo dvoch radoch a ani jed-
na neutiekla. To bola vojna! Gule len tak frčali a dievčatá padali do závejov, aj niektorí prváci.

Klára Jarunková: Hrdinský zápisník

Kedy sa odohráva dej v úryvku?
a) počas zimných prázdnin
b) počas novoročných sviatkov 
c) v zime
d) na začiatku leta

 162. Pozorne prečítaj nasledujúci text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

Našiel som v nich oporu. Pritúlili ma v komore, kam som sa presťahoval. Stade som už každý 
deň chodil do práce. Ujček prejavoval nevídanú horlivosť. Hneď sa pribral vymerať základy pre 
chalúpku. Spolu sme pozabíjali kolíky do zeme ako znaky. 
Keď prišli prudké jesenné dažde, naozaj domec mal už strechu. Na hrebeni strechy nad štítom 
pribitý je vrchovček z briezky, okrášlený farbistými papierovými stužkami. Vrchovček ovešali a 
doniesli mi dievčatá. Iste sa mi chceli zavďačiť v túžbe, že niektorú z nich si vyberiem.

V ktorom ročnom období sa odohráva dej v druhej časti úryvku?

a) na jar
b) v jeseni
c) na začiatku zimy

 163. Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Janka Jesenského Slnečný kúpeľ. 

  Mestský notár Škorec, s chudou umučenou tvárou, na ktorej kožka len tak visela, si už 
zúfal. Zo dňa na deň mu bolo ťažšie prejsť cez veľký mestský rínok...
  Dlho sa premáhal a chodil cez rínok, aby vzdoroval tomuto strachu. Konečne raz 
skutočne dostal závrat a musel sa oprieť, navidomoči mnohých, o stĺp lampy a tak stáť za 
chvíľku, kým sa osmelil ďalej ísť. 
  Zdôveril sa s týmito pocitmi aj mestskému doktorovi Edutovi, mladému ešte človekovi, 
bez fúzov, s hustými bokombradami, dobrej a vážnej tvári. 
  Doktor ho zachytil prejsť sa za mesto. 

Všimni si vyznačené slová a podčiarkni, čo je správne. 
Poviedka Janka Jesenského Slnečný kúpeľ vykresľuje život v meste/na dedine.
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 164. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Ľudovíta Janotu Povesti o hradoch. Napíš na čiaru, o ktorom 
hrade sa hovorí v povesti, z ktorej je uvedený úryvok.

Príroda bola prikrytá panensky bielym závojom. Ľahučký sneh padal na konáre štíhlych jedlí 
ako bozky dobrotivej matky na čelo chorého dieťaťa.
Velebné ticho bolo nad Spišským hradom; v jednej z komnát ukonaný a zadumaný, pri veľkom 
rozohriatom kozube, sedel hradný pán Juraj Th urzo.
Nedávno sa vrátil z krvavej vojny proti Turkovi. Bol dosť vážne ranený, ale z rán sa už vyliečil a 
dnes akosi zvláštne zatúžil po veselej spoločnosti, v ktorej by mohol úplne zabudnúť na minulé 
ťažké chvíle a pretrpené muky.
Je to úryvok z povesti o ________________________ hrade.

 165. Pozorne prečítaj uvedené ukážky veršov z poézie Sama Chalupku a Andreja Sládkoviča a 
všimni si slová, ktoré sa rýmujú. 

1.
Zleteli orli z Tatry, tiahnu na podolia
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

2.
Stojí vysoká, divá Poľana,
mať stará ohromných stínov,
pod ňou dedina Detvou volaná,
mať bujná vysokých synov.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) V prvej ukážke je združený rým a schéma rýmu je abab.
b) V druhej ukážke je striedavý rým a schéma rýmu je aabb.
c) Aj v prvej, aj v druhej ukážke je združený rým a schéma rýmu je aabb.
d) V druhej ukážke je striedavý rým a schéma rýmu je abab.
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 166. Pozorne prečítaj uvedené strofy vybrané z básní a všimni si slová, ktoré sa rýmujú. 

1.
Viete, čo mám zavesené
v pracovni na jednej stene?
Mám tam v jednom obloku
zavesenú oblohu!
                       Ľubomír Feldek: Nástenná obloha
2.
Odváž sa na povalu, ak nemáš lampáš dáky!
Aj v lete na chrbát hneď zimomriavky vyskočia ti.
Darmo: tu všetko mení sa na zázraky.
No zažneš svetlo a si chlap, ten strašný svet sa stratí.
                                                        Juraj Tušiak: Povala

3. 
Aj drozdy si hrdlá ladia,
zobáčiky dokorán:
dobré ráno, drozdia stráň,
dobré ráno, cesta hadia!
            Rudolf Dobiáš: Dobré ráno, dobrý deň

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 

a) V prvej strofe je združený rým – prvý verš sa rýmuje s posledným         
     a druhý s tretím.
b) V druhej strofe je rým striedavý – prvý verš sa rýmuje s druhým a tretí 
     so štvrtým.                 
c) V tretej strofe je združený rým – prvý verš sa rýmuje s posledným         
     a druhý s tretím.
d) V prvej strofe je združený rým – prvý verš sa rýmuje s druhým a tretí 
      so štvrtým.

 167. Pozorne prečítaj nasledujúci úryvok z básne Milana Rúfusa Príhody. 

Na konci bolo slovo. Neslávne, neveselo
bič vety švihol do tela.
Do pästí dlane zhrbili sa a rosou zašlo čelo.
Vtedy nám mama omdlela.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. V uvedenej strofe je rým: 
a) striedavý (abab)
b) obkročný (abba)
c) združený (aabb)
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 168. Pozorne prečítaj nasledujúce texty a pri každom urč druh literárneho postupu. Zakrúžkuj 
správnu odpoveď. 

A.
Jar nastala. Lúče slnca otepleli; zem zohriata vydáva paru a vôňu. Povetrie klzké, sťaby hladilo, 
a plné sviežosti. Tráva na lúkach tisne sa von, vŕby a rakyty začínajú pučiť pri potokoch. Všetko 
budí sa k životu a hýbe k činu. 
a) rozprávanie b) opis c) dialóg d) monológ

B.
Turistom ukazujú, aby aj oni hodili mince do vody. Turisti to aj robia a medzi deťmi nastáva 
neslýchaný zhon, kto si ich vyloví z kalnej vody, lebo mincí je menej ako detí! Pravda, doplavia 
sa ďalšie skupiny, ale mince si najčastejšie vylovia predsa len tí najlepší potápači.
a) rozprávanie b) opis c) dialóg d) monológ

C. 
„Máš zákaz?“
„Ale, nie. Vieš, že nám učiteľka dala na domácu aj slohovú prácu.“
„Viem, no a?“
„A vieš, že ja neviem písať.“
a) rozprávanie b) opis c) dialóg d) monológ

 169. Pozorne prečítaj nasledujúci text a urč v ňom druh literárneho postupu. Zakrúžkuj správnu 
odpoveď. 

Starec bol chudý a vyziabnutý, šiju mu zbrázdili hlboké vrásky. Tvár mu pokrývali hnedé škvrny 
miernej kožnej rakoviny od slnečných lúčov, odrážajúcich sa od hladiny tropického mora. Po 
oboch lícach sa mu škvrny šírili až na krk. Ruky mal posiate hlbokými jazvami od lán, ktorými 
vyťahoval ťažké ryby. Jazvy však neboli čerstvé. Boli také staré ako trhliny na púšti, kde po vode 
a rybách už dávno niet ani chýru, ani slychu.

Ernest Hemingway, Starec a more

a) rozprávanie    b)    opis    c)     dialóg     d) monológ

170. Pozorne prečítaj text a urč v ňom druh literárneho postupu. Zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

Tom vyšiel na chodník s putňou vápna a so štetkou na dlhej rúčke. Začal si prezerať plot. Hneď 
ho opustila všetka veselosť. Tridsať krokov došteného plota dva metre vysokého! Život sa mu 
začal zdať prázdnym a jestvovanie iba bremenom. Vzdychol si, namočil štetku a prešiel ňou po 
hornej doske. Zopakoval ten výkon.

Mark Twain: Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá 

a) rozprávanie     b) dialóg     c) monológ    d) opis
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 171. Pozorne prečítaj text a urč v ňom druh literárneho postupu. Zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

„Mám jej zavolať?“ opýtal sa Vojto.
„Povedz, že to bola stávka, že sme sa stavili.“
„Skúsim.“
„Maj sa!“
„Asi jej zavolám.“
„A zožeň ten kľúč – osmičku!“

Dušan Dušek: Vlakári

a) rozprávanie     b) dialóg     c) monológ     d) opis

 172. A.Pozorne prečítaj uvedené verše.

– Šš-šš-šš –  vlak hne, utrie zrak žena,
úradník vedľa nej bočí...
– Nevedia, prosím? – vraví mu svoje.
Nevie tiež: – „Možno, že v noci!“

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Podčiarknutý básnický prostriedok v uvedených veršoch je:
a) personifi kácia    b) prirovnanie    c) onomatopoja 

B. Pozorne prečítaj uvedený text.
Tajomný je jarný večer, tajomnejšia noc. Zakabaní sa čiernym súknom, ticho sedí, ani sa 
nepohne. Keď tu spoza Voliarky vygúli sa mesiac. Plnučičký-plný, nič z neho nechýba. Narástlo 
a zahojilo sa, čo mu bolo odrezali. Žeravý je ako platňa na sporáku. Presvitá ružovým smiechom 
medzi stromami.

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Podčiarknuté básnické prostriedky v uvedenom texte sú:
a) personifi kácia a prirovnanie   
b) prirovnanie a onomatopoja
c) epiteton a prirovnanie

173. Pozorne prečítaj uvedený text. Všimni si podčiarknuté básnické prostriedky.

Prilietajú čierne drozdy, najmä keď je drsná zima. Pokutajú zobákmi medzi korienkami 
rastlín a odletia. Najčastejšie vídať vtáčika drobného ako palec, s krátkym, nahor vyhnutým 
chvostíkom. Števo Fašanga povedal, že je to cárašník. 

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Podčiarknuté básnické prostriedky v uvedenom texte sú:
a) personifi kácia a epiteton
b) epiteton a prirovnanie 
c) prirovnanie a personifi kácia
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 174. Pozorne prečítaj úryvky z literárnych diel a pomenuj podčiarknuté umelecké prostriedky 
(onomatopoja, personifi kácia, prirovnanie, epiteton – pozor, o jeden je viac). Odpovede zapíš 
vedľa na čiary.

a) Vojtov nos bol ako hromozvod, priťahoval sny –  a keby len sny, ale aj všeličo iné, najčastej-
šie deda Homolu. Od malička mu ho vykrúcal.

Dušan Dušek: Vlakári

____________________________ 

b) Je úžasne hlúpe byť vydaný napospas tomuto ponižujúcemu pocitu: ide sa zisťovať nie to, 
čo vieš, ale to, čo nevieš. 

Mária Ďuríčková: Stíhač na galuskách

____________________________ 

c) Vojto sa rozbehol a skoro vletel pod kolesá Michalovej motorky. „Pŕŕŕ, pŕŕŕ!“ volal naňho. 
„Čo si chluchý? Už hodinu trúbim – a ty nič. Hačaj!“

Dušan Dušek: Vlakári     

____________________________ 

 175. V každom rade je jedno slovo, ktoré do radu nepatrí. Podčiarkni ho.

a) komédia, činohra, tragédia, bájka
b) režisér, herec, žiak, dramaturg
c) poviedka, televízna hra, divadlo, rozhlasová hra
d) dejstvo, výstup, divadelná hra, román

 176. Zakrúžkuj písmená pred dramatickými žánrami:

a) balada
b) rozhlasová hra
c) povesť
d) divadelná hra
e) bájka
f) óda

 177. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú vymenované len dramatické žánre.

a) komédia, bájka, reportáž
b) rozhlasová hra, poviedka, novela
c) bábková hra, divadelná hra, tragédia
d) činohra, bájka, balada
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STREDNÁ ÚROVEŇ
Čítanie s porozumením

 178. Pozorne prečítaj uvedený text a urč, do ktorého druhu neumeleckého textu patrí. 

Doprajte si kvalitný spánok. Ponúkame Vám prikrývky, vankúše a malé vankúšiky, v ktorých 
si spanie doslova zamilujete. Zababušte sa do príjemnej prikrývky a ľahnite na vankúš, na 
ktorom sa Vám budú snívať tie najkrajšie sny. Neváhajte a kúpte si vankúše a prikrývky 
z našej ponuky pre lepší spánok!

Z internetu (webová stránka bonatex.sk)

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Tento neumelecký text je:
a) technický opis 
b) reklama 
c) rozbor 
d) návod na použitie

 179. Pozorne prečítaj text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Plavecké okuliare

• Pred použitím opláchnuť okuliare studenou vodou proti zaroseniu. 
• Nasaďte ich jemne na oči a prispôsobte na optimálnu veľkosť (vašim potrebám).
•  Okuliare po použití odstrániť opatrne z očí vpred a ponad hlavu. Nestrhnúť, ale pomaly 

stiahnuť z očí.
• Deti ich môžu používať iba za prítomnosti dospelého.

Tento neumelecký text je:
a) návod na použitie plaveckých okuliarov
b) reklama čistiacich prostriedkov 
c) návod na ošetrenie plaveckých okuliarov
d) opis jedného druhu okuliarov 

 180. Pozorne prečítaj text a urč, do ktorého druhu neumeleckého textu patrí. 

Poštové poukážky na mesiac september 2014 a prihlášky na stravovanie na nový školský rok 
2014/2015 si budú môcť žiaci, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, vyzdvihnúť od 25. 08. 
2014 do 28. 08. 2014 od 08:00 hod. do 12:00 hod. u vedúcej školskej jedálne. Doklad o zaplatení 
a vyplnené prihlášky treba doručiť najneskoršie do 02. 09. 2014 vedúcej školskej jedálne. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Tento neumelecký text je:
a) opis 
b) reklama 
c) rozprávanie 
d) oznámenie
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 181. Pozorne prečítaj text a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Detský bicykel Hello Kitty Cutie so 16” nafukovacími kolesami a praktickými doplnkami pre 
dievčatá:

• odporúča sa pre deti od 4 do 7 rokov
• Hi-tech oceľový rám
• hliníkové disky
• 16” biele nafukovacie kolesá
• predná a zadná čeľusťová brzda
• bezpečnostný kryt reťaze
• prídavné stabilizačné kolieska
• farba: ružová 
• výška riadidiel: 70 cm
• výška sedadla: 55 – 65 cm
• hmotnosť: 9,5 kg
• nosnosť: 45 kg

Tento neumelecký text je:
a) návod na použitie 
b) technický opis 
c) reklama
d) opis chlapčenského bicykla 

 182. Zakrúžkuj písmeno pred tým radom slovných spojení, v ktorom sú všetky uvedené jazykové 
prostriedky charakteristické pre odborný štýl.

a) tvrdý hlas, má dobrý hlas, hlas ako zvon, vnútorný hlas
b) podstatné meno, priamy predmet, potravový reťazec, lineárna rovnica
c) sociálna štruktúra, štruktúra dreva, šedivé nebo, šedivá hlava
d) mlynský kameň, tvrdý ako kameň, obličkový kameň, zubný kameň 

 183. Napíš, aký jazykový štýl je použitý v ukážkach:

a)  Ľudia – hej! Ľuďmi radi menujú sa oni,
tí čo ľudské i božské šliapu zákony.
__________________

b)  Poradie sčítancov môžeme pri sčítaní navzájom meniť.
__________________
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 184. Pozorne prečítaj uvedený text a všimni si, akým jazykovým štýlom je napísaný.

Slovenčina na severe dnešného Srbska, resp. vo Vojvodine (Báčka, Banát, Sriem) sa vyvíja          
v podmienkach enklávneho vývinu od roku 1745. Na pustatine Petrovec futockého panstva 
Mihaila Čarnojevića usadila sa vtedy veľká skupina Slovákov z južných stredoslovenských 
a centrálnych uhorských stolíc a založila prvú slovenskú obec na najjužnejšom slovenskom 
ostrove Dolnej zeme. Dnes je slovenské obyvateľstvo sústredené v Báčke, Banáte a Srieme, resp. 
vo Vojvodine. Žije tu okolo 63 000 Slovákov1.
___________
1 Podľa sčítania obyvateľstva roku 1981 bolo vo Vojvodine 69 549 Slovákov, roku 1991 bolo 63 941 a tento počet je 
v súčasnosti ešte nižší, lebo sa mnohí Slováci v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vysťahovali                                z 
Vojvodiny pred hroziacou vojnou a nepriaznivou ekonomickou situáciou po rozpade Juhoslávie.

Dopíš chýbajúce slovo vo vete.
V texte je zvýraznená poznámka pod čiarou. Poznámky pod čiarou sa používajú najmä 
v ______________________ štýle.

 185. Napíš na čiaru, aký jazykový štýl je použitý v danej ukážke. 

Niekoľko ďalších krokov, a  tíchne vietor. Franforce nepreniknuteľnej hmly ostali zavesené 
na skalnej ostrohe, pred Marcelom sa náhle vyjasnilo a  prebleslo matné svetlo mesiaca. 
___________________

Anton Marec: V doline dlhých tieňov

 186.  Pozorne prečítaj uvedený text z knihy Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež 
Ondreja Sliackeho a kolektívu (vydaná v roku 1979). Sú to bibliografi cké záznamy 
uverejnených diel Kláry Jarunkovej (do roku 1979). Porovnaj údaje v texte s danými 
tvrdeniami. Písmeno pred správnym tvrdením zakrúžkuj.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Hrdinský zápisník (1960, 1961, 1965, 1974), Deti slnka (1962), Zlatá sieť (1963), Jediná 
(1963, 1967, 1973), O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť (1964), Brat mlčanlivého Vlka (1967, 
1971), Pomstiteľ (1968), Tulák (1973, 1975), O psovi, ktorý mal chlapca (1974).
Hra: Čierna hodinka plná divov a fantázie (1961).

a) Próza Tulák vyšla v troch vydaniach.
b) Prvé vydanie knihy Jediná vyšlo v roku 1967.
c) Próza Hrdinský zápisník vyšla v štyroch vydaniach.
d) Hra Čierna hodinka plná divov a fantázie vyšla v roku 1960.
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 187.  V uvedenej časti menného registra (Jarmila Hodoličová, Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej 
prózy pre deti, Belehrad) vyhľadaj čísla strán, na ktorých sa spomínajú autori diel pre deti: 
Mira Alečkovićová, Edmondo de Amicis, Hans Christian Andersen a Miroslav Antić.

Aarne, A. 56
Abafi , Leopold (Rovinov, Branko) 104
Alečkovićová, Mira 130
Aliquis – pozri Čajak, Ján
Ambrózy, Matej 60
Amicis, Edmondo de 116
Anaxagoras z Klazomén 200
Andersen, Hans Christian 34, 44
Antić, Miroslav 125
Apponyi, Albert 108
Atanacković, Platon 77
Azar, Paul 50

Na čiary napíš čísla strán, na ktorých sa spomínajú títo autori:
a) Mira Alečkovićová __________
b) Edmondo de Amicis __________
c) Hans Christian Andersen __________
d) Miroslav Antić __________

 188.  Po umeleckých textoch sa vo vašich čítankách niekedy vyskytli vysvetlené niektoré slová, 
ktorým ste možno v texte nerozumeli, napríklad: 

koral – drobný morský živočích i farebná vápencová hmota, ktorú vylučuje
rodeo – hurhaj, zmätok
stožiar – vysoký stĺp na lodi alebo inde
maják – svetelná veža alebo stožiar na orientáciu lodí na mori
mys – výbežok pevniny do mora
čajka – sivo-biely vodný vták
medúza – morský živočích klobúkovitej podoby
vizáž – vzhľad, výzor, tvár
fanaticky – vášnivo, prehnane oddaný určitej myšlienke, idei

Ako pomenúvame také časti textov?
Zakrúžkuj správnu odpoveď:
a) index
b) poznámky pod čiarou
c) bibliografi a
d) slovník
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 189. Pozorne prečítaj úryvky z Malého frazeologického slovníka Eleny Smieškovej, zo 
Synonymického slovníka slovenčiny a zo Slovníka cudzích slov. Každý vyznačený úryvok 
zaraď do toho slovníka, kam patrí. 

a)  geodézia -ie ž. (g) vedný a technický odbor zaoberajúci sa meraním, výpočtami 
a zobrazovaním Zeme, zememeračstvo: nižšia g. zaoberajúca sa meraním menších častí 
zemského povrchu, ktoré možno pokladať za rovinné; vyššia g. zameraná na rozsiahle časti 
zemského povrchu prejavujúce sa zakrivením
geofág -a m. (g) zool. živočích, ktorý požiera pôdu a v tráviacich orgánoch trávi organické 
časti v nej obsiahnuté

b)  SKRÝVAŤ – skrývať hlavu do piesku [ako pštros] p. piesok
SLAMA – krížom slamy nepreložiť hovor. celkom nič neurobiť, nevykonať nijakú prácu, 
nepracovať
mlátiť [prázdnu] slamu hovor. pejor. zbytočne hovoriť, mať prázdne, bezobsažné  reči  

c)  oddych pokoj po práci; prerušenie v práci · odpočinok: urobiť si krátky oddych, odpočinok 
· kniž. siesta (popoludňajší oddych) · prestávka · pauza (oddych pri činnosti) · kniž. 
spočinutie · zastar. spočin · spočinok
oddychový určený na oddych: oddychové čítanie · odpočívací: oddychový, odpočívací 
priestor (v záhrade) · odpočinkový · nenáročný (nevyžadujúci fyzickú alebo duševnú 
námahu): odpočinkový, nenáročný fi lm; oddychový, nenáročný šport · rekreačný (op. 
vrcholový): rekreačný volejbal · relaxačný: relaxačné cvičenie, prostriedky · zábavný: 
zábavné čítanie

Napíš, z ktorého slovníka je ktorý úryvok.
a) úryvok  ______________________________
b) úryvok _______________________________
c) úryvok _______________________________

 190. Pozorne prečítaj uvedené ukážky z kníh. 

20. 8. 2003 – streda  16.31
Mám hrôzu z prvého ročníka na strednej. Práve preto som si kúpila tento zošit s džínsovou 
potlačou, aby som sa mohla vyrozprávať bez toho, že by ma niekto vysmial. Pokiaľ viem, nikto 
z môjho okolia sa toho nebojí tak strašne ako ja!
No, asi by som sa mala predstaviť. Volám sa Paulína Semoková, ale všetci ma zásadne volajú 
Paula. Mám pätnásť rokov, výška 165 centimetrov, váha striedavo ukazuje 50 až 54 kilogramov. 
Moje vlasy sú tmavohnedé a siahajú po lopatky. Tie a ešte tmavohnedé oči s pomerne dlhými 
mihalnicami sú jediné, čo sa mi na mne neprieči. Nos sa mi zdá príliš špicatý, ústa priúzke a 
obočie... ako džungľa. Mama vraví, že je krásne a nemám sa opovážiť vytrhať si ho, takže vďaka 
nej vyzerám ako Frankenstein. 

Zuzka Šulajová: Džínsový denník 1
Utorok 9. máj
Víkend bol viac než hrozný. Pupence na tvári sa premenili na skutočné vyrážky. Pri každom 
pohľade do zrkadla som objavil novú. Celú pokožku mám mastnú a samé hrudky okolo nosa. 
Je to odporné. Otec so mnou síce súcití, ale nič sa s tým nezmení. Povedal: „Oh, to je iba akné. 
V mladosti to má každý.“ IBA! To veľmi nepomôže  niekomu, kto má po celej tvári krtince. 

Aidan Macfarlane, Ann McPhersonová: Petrov denník
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Zakrúžkuj správnu odpoveď.
a) Petrov otec nemá pochopenie pre syna, ktorý má vyrážky na tvári.
b) Paulína nie je spokojná so svojimi dlhými tmavohnedými vlasmi.
c) Paulínina mama a Petrov otec sú ustarostení, lebo sú im deti nešťastné.
d) Peter a Paulína sú nespokojní, lebo každý z nich má určitý problém s tvárou.

 191. Pozorne prečítaj tri texty o jaskyniach na Slovensku. Len jedna sa spomína vo všetkých troch 
textoch. Na čiaru napíš, o ktorú jaskyňu ide. ____________________________________

1. Správa slovenských jaskýň pripravila pre novú sezónu mnohé novinky: nové vstupné areály 
s kompletnou infraštruktúrou sú pri jaskyniach Harmanecká, Dobšinská ľadová a Belianska. 
Zrekonštruovala prehliadkové trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni, Dobšinskej ľadovej jaskyni 
a Demänovskej jaskyni slobody. V mnohých jaskyniach sa vybudovali na prístupových trasách 
náučné chodníky, investovalo sa do informačných technológií ako aj služieb pre návštevníkov. 
V rámci vedeckej činnosti publikuje správa vo vlastných časopisoch a knižných publikáciách 
poznatky o jaskyniach.
2. Počas uplynulých štyroch rokov  sa úplne prebudoval vstupný areál do Dobšinskej ľadovej 
jaskyne na moderné zariadenie cestovného ruchu. Zariadenie v horských podmienkach pripojili 
na rozvod pitnej vody a ďalšiu infraštruktúru. Vybudovala sa vstupná budova, nástupné terasy 
a sociálne zariadenia s trojstupňovou čistiarňou odpadových vôd. Pri prácach sa zohľadňovali 
prísne podmienky budovania v národných prírodných rezerváciách.
3. V spišsko-gemerskom krase sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, v Národnej prírodnej 
rezervácii Stratená, ktorá charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na 
svete... Ako sa pripraviť na prehliadku?
Prevýšenie a rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a jaskyňou tvoria určitú záťaž na 
organizmus. Pred vstupom do jaskyne je potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni 
prebehla bez problémov. Vhodné je teplejšie oblečenie a pevná obuv.

 192. Pozorne prečítaj uvedené texty o zoologických záhradách na Slovensku. 

1.
Najstaršia slovenská ZOO je situovaná neďaleko Prievidze v obľúbenom turistickom cieli – 
Bojniciach. Patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, bez vyhranenej špecializácie. 
V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi ostrovidovi, bežcom a horským kozám. ZOO 
sa významne zaslúžila o zachovanie a výskum genofondu niekoľkých vzácnych druhov, je 
zapojená do viacerých projektov. 
Nevšedné exempláre: dikdik Kirkov, veľhad psohlavý, orangutan bornejský, mačiak Rolowayov, 
krokodíl štítnatý.
Zaujímavosť: Má originálny podtitul: „Slovenská archa Noemova“.

2.
Najmladšia slovenská ZOO sídli v Spišskej Novej Vsi, svoju činnosť začala v roku 1989. Nachádza 
sa v krásnom prostredí mestského parku, areál tvorí zmiešaný les a jazierko. Špecializuje sa 
na chov exotických zvierat, je zapojená do európskych záchranných programov. Táto ZOO sa 
významne zaslúžila o zachovanie genofondu reintrodukciou myšiakov lesných. 
Nevšedné exempláre: lama huanako, tiger pásavý sibírsky, emu hnedý, kapybara
Zaujímavosť: Ako jediná ZOO u nás má svoje rehabilitačné stredisko pre handicapované zvieratá.
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3.
ZOO Košice svojou rozlohou je najväčšou v Strednej Európe. Zameriava sa v prevažnej 
miere na eurázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom 
približujú prírodným podmienkam. Nachádza sa na území mestskej časti Košice – Kavečany. 
Košická ZOO sa venuje kultúrno-výchovnej práci so školami všetkých stupňov a zúčastňuje 
sa na propagačných výstavách. Od roku 2001 pri nej existuje Občianske združenie Priatelia a 
sympatizanti ZOO Košice.
Nevšedné exempláre: vakoveverka lietavá, tlamovec, korytnačka kaspická, pieskomil 
mongolský, thar himalájsky
Zaujímavosť: Ako jediná ZOO na Slovensku má vybudovaný aj botanický náučný chodník. 

V ktorej zo spomenutých ZOO sa vyskytuje rehabilitačné stredisko pre handicapované zvieratá? 
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) ZOO v Bojniciach
b) ZOO v Spišskej Novej Vsi
c) ZOO v Košiciach

 193. Pozorne prečítaj uvedené texty o nechtoch a vlasoch. 

 1.
Slabé a krehké nechty sú hlavným príznakom toho, že telu chýba vápnik a bielkoviny. Proti 
štiepeniu a lámaniu sa odporúča konzumovať veľa mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú 
bohaté na vápnik. Vitamín D si doplníte z rybieho tuku, sardiniek a tuniaka. Ak máte slabé 
nechty, pomôžu vám potraviny s vysokým obsahom železa. Konzumujte preto veľa orieškov a 
rastlinného oleja.

Z internetu (skrátené a upravené) http://zena.atlas.sk/
2.
K zlepšeniu rastu a pevnosti vlasov môže pomôcť obohatenie jedálneho lístka o čerstvé ovocie 
(napríklad čučoriedky, maliny, jablká, hrušky, banány), orechy (napríklad mandle, vlašské 
orechy, kešu, para orechy), čerstvú zeleninu (hrach, papriku, avokádo, tekvicu...), celozrnné 
výrobky a o ryby.

Z internetu (skrátené a upravené) http://zena.sme.sk/

Zakrúžkuj správnu odpoveď.
a)  Podľa prvého textu proti štiepeniu vlasov sa odporúča konzumovať veľa jabĺk a  čerstvej 

zeleniny.   
b) Podľa druhého textu na slabé nechty pomôžu potraviny s vysokým obsahom železa.
c)  Podľa prvého textu slabé a krehké nechty sú hlavným príznakom toho, že telu chýba vápnik 

a bielkoviny. 
d) Podľa druhého textu vitamín D si možno doplniť z rybieho tuku, sardiniek a tuniaka.
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 194.  Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (webová stránka skveleoblecenie.sk) o histórii 
nohavíc. Autor v ňom uvádza základné údaje (fakty), ale na jednom mieste vsúva do vecného 
textu aj svoju poznámku. 

Tvojou úlohou je podčiarknuť iba tú poznámku.
     História dámskych nohavíc je pomerne krátka. K masovému opusteniu sukní a príklonu 
k  nohaviciam v  ženskej populácii došlo až po druhej svetovej vojne. Prvými ženami, ktoré 
začali nosiť nohavice, boli ženy na konci 19. storočia. V tom období začala fungovať masová 
výroba a ženám viac vyhovovalo pracovať v nohaviciach než v sukniach. V prvej polovici 20. 
storočia nohavice  propagovalo niekoľko slávnych žien, ako bola napríklad Marlene Dietrich 
alebo Katharine Hepburn – ktoré im podľa mojej mienky veľmi pristali. K skutočnej revolúcii 
v obliekaní žien došlo počas druhej svetovej vojny. Masové nasadenie mužov na front a potreba 
neustálej výroby donútili ženy naplno sa zapojiť do výrobného procesu. Ženy vo fabrikách 
nosili nohavice svojich manželov. Po ich opotrebení sa začali šiť nové nohavice.

Dámske nohavice (skrátené a pozmenené)

 195.  Pozorne prečítaj úryvok z textu o šikmej veži v talianskom meste Pisa. Autor v ňom uvádza 
základné údaje (fakty), ale na jednom mieste vsúva do vecného textu aj svoju poznámku 
(komentár). 

Tvojou úlohou je podčiarknuť iba tú poznámku, ktorá je súčasťou jednej vety.

Šikmá veža, najznámejšia pamiatka talianskeho mesta Pisa, stojí v severozápadnej časti mesta 
na tzv. Campo dei Miracoli, alebo Dómske námestie. Stavba veže so zvonicou sa začala pod 
vedením architekta Bonanna Pisana v roku 1174. Keď stavba dosiahla tretie poschodie a výšku 
asi 11 metrov, prstencová základňa sa naklonila približne o 15 cm. Pisano sa snažil vyrovnať 
sklon v štvrtom poschodí, ale nepodarilo sa mu to, preto z obavy, aby stavba nespadla, sa 
rozhodol nepokračovať.
V roku 1234 architekt Giovanni di Simone však postavil ďalšie tri poschodia veže v rovnakom 
prevedení ako Pisano. Tým bola postavená základná veža v tvare valca. Celé toto architektonické 
dielo dokončil v roku 1350 Tommaso Pisano, ďalší architekt z rodu Pisanovcov, tým, že pristavil 
zvonicu. Vo zvonici je sedem zvonov naladených na sedem hudobných tónov – počula som 
ich, bolo to nádherné, takmer neskutočné.  
V dôsledku mäkkého podlažia sa sklon veže stáročiami zväčšoval a na konci 20. storočia už bol 
sklon veľký 4,5 metra. Talianska vláda sa rozhodla zachrániť vežu, a preto poverila odborníkov, 
aby našli riešenie, ktoré by zastavilo zvyšujúci sa sklon. 
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 196.  Pozorne prečítaj úryvok z textu zo zahraničnej tlače, v ktorom sa porovnávajú biely a hnedý 
cukor. Autor v ňom uvádza základné údaje (fakty), ale na jednom mieste vsúva do vecného 
textu aj svoju poznámku (komentár). 

Tvojou úlohou je podčiarknuť iba tú poznámku.

Hnedý cukor sa vyrába z cukrovej trstiny a získava sa zo šťavy kryštalizáciou. Pozitívom 
tohto cukru v porovnaní s bielym je, že obsahuje aj trstinovú melasu plnú minerálnych látok 
ako horčík, železo či zinok. Biely rafi novaný cukor melasu ani minerálne látky neobsahuje. 
Po konzumácii sa rýchlo dostáva do krvi a jeho väčšie množstvo predstavuje pre telo záťaž. 
Naopak cukor, ktorý je obohatený melasou, sa pomalšie vstrebáva a nemá tým na organizmus 
také negatívne účinky. V porovnaní s repným cukrom má trstinový cukor taktiež vyšší obsah 
monosacharidov – jednoduchých ovocných cukrov – glukózy a fruktózy. Tie sú vďaka ich 
prirodzenej forme lepšie stráviteľné.
Dajte si však pozor: nie vždy je hnedý cukor zdravší ako biely, lebo hnedý cukor dostupný 
v našich obchodoch je najčastejšie vyrobený z bieleho cukru dodatočným pridaním melasy, 
ktorá biely cukor iba zafarbí.

 197. Pozorne prečítaj text z internetu (http://websoup.sk/vylepsite-svoju-online-fashion-znacku/). 
Pokús sa zistiť, aký postoj prejavuje autor tohto textu.

Predávajte obrazom
Jeden obraz povie viac ako tisíc slov. Najmä ak predávate oblečenie. Bez profesionálne 
vyzerajúcich fotografi í tovaru si nezarobíte. Nájsť profesionálneho fotografa, ktorý do 
fotografi í vloží svoj dlhoročný um, dnes už nie je problém. Ak si fotografa nemôžete dovoliť, 
odfotografujte svoje produkty sami. V ideálnom prípade vyfotografujte oblečenie na peknom 
pozadí, na živom modeli i zblízka, aby kupujúci videl materiál, z ktorého je odev vyrobený. 
Pri fotografovaní sa vcíťte do zákazníka. Fotografujete obyčajné tričko? Tri fotografi e stačia. 
Fotografujete večerné šaty so zaujímavými detailmi? Odfotografujte i tie!

(Upravené)
Zakrúžkuj správnu odpoveď:
a) Autor textu propaguje (odporúča) predávanie obrazom. 
b) Autor textu nevyjadruje subjektívny (osobný) názor na predávanie. 
c) Autor textu je  neutrálny, nezaujatý (objektívny) posudzovateľ.
d) Autor textu vyjadruje vlastný komentár.
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 198. Pozorne prečítaj text a urč postoj jeho autora.

NÁSILIE V ŠKOLÁCH
  Nedávno v 40 školách skúmali násilie medzi žiakmi. Zistilo sa, že do vzťahu obeť – 
násilník nie je zapojených 58 % žiakov. Teda iba 58 % žiakov nie sú ani obete, ani násilníci. 
Trochu menej ako polovica žiakov, presnejšie 42 %, je v „kruhu násilia“, buď v role obete, alebo 
v role násilníka. V role obete násilia je príliš veľký počet žiakov, až 37 %.
  Niektoré obete sú súčasne násilníkmi. V skúmanej skupine je 8 % takých žiakov. V nej 
sú najčastejšie formy násilného správania urážanie a vysmievanie. Teda títo žiaci útočia na iných 
slovami, pričom si neuvedomujú, že aj slovami možno spôsobiť rovnakú bolesť ako údermi, 
možno aj väčšiu. Násilnícke správanie žiakov tejto skupiny dospelí najčastejšie charakterizujú 
ako samopaš, čulosť a podobne, čím zmierňujú závažnosť násilného činu, ktorého sú tieto deti 
schopné. 

Aký je postoj autora textu k násilnému správaniu mladých? Zakrúžkuj písmeno pred správ-
nou odpoveďou.
a) Je ľahostajný k násiliu mladých.
b) Zaujímajú ho ďalšie údaje.
c) Je znepokojený.
d) Zúri pre násilie mladých.

 199. Pozorne prečítaj text a urč postoj jeho autora.

POČÍTAČOVÉ HRY
  Počítačové hry sú stále novým fenoménom, ktorý bude možné experimentálne 
vyhodnotiť až po dlhodobom skúmaní. Stačí sa pozrieť na televíziu, ktorú máme 50 rokov. 
Stále nie je ešte úplne jasné, ako to na deti pôsobí a v 19. storočí sa zasa tvrdilo, že romány a 
dlhé čítanie odvádza čitateľa do cudzieho sveta.
  Počítačové hry však nemôžu deťom nahradiť skutočný život. Aj napriek tomu, že ich 
vťahujú do nejakého deja, dávajú ho oslabenejšie, než keby bol v realite. Keď si chlapec bystrí 
zrak a postreh na počítačovej hre, tak to je síce výhoda, ale zároveň nevyužíva nohy a nebehá. 
Keď odíde na ihrisko medzi deti, tak tam využíva úplne všetko. Napríklad pohyb, zvládnutie 
strachu alebo spoluprácu s reálnymi ľuďmi.

Aký je postoj autora textu k vplyvu počítačových hier na deti? Zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.
a) Myslí si, že hry nemajú žiadnu výhodu pre deti.
b) Hnevá sa, že deti trávia čas pri týchto hrách.
c) Vidí v nich určité výhody, ale dáva prednosť pohybu na vzduchu a v spoločnosti.
d) Myslí si, že deťom neškodí dlhé sedenie pri počítači.

 200. Pozorne prečítaj uvedený text a urč postoj jeho autora.

Je mikrovlnka škodlivá, či nie? – Tak ako pri väčšine technických výdobytkov, objavili sa 
pochybnosti o bezpečnosti mikrovlniek pre ľudské zdravie. 
Čo tvrdia odporcovia? – Jedlo sa v mikrovlnke zohrieva pomocou mikrovlnenia – teda tým, 
že sa rozkmitajú atómy, molekuly a bunky vody v pripravovanom pokrme a ten sa následne 
zohrieva.
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Odporcovia mikrovlniek poukazujú na to, že toto vlnenie vytvorené mikrovlnkami nie je 
vôbec prirodzené a nikde v prírode sa nevyskytuje. Ide teda o celkom umelý spôsob prípravy 
jedla, čo môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, nakoľko dochádza k zmenám v štruktúre 
potravín. Ak potom skonzumujeme takto pripravené jedlo, náš organizmus s jeho trávením 
môže mať väčšie či menšie ťažkosti. 
Je to skutočne také zlé? – Je mnoho ľudí, ktorí považujú tvrdenia o škodlivosti mikrovlniek za 
prehnané a neopodstatnené. Podľa nich je veľmi nepravdepodobné, aby žiarenie z mikrovlnky 
ostávalo v jedle a následne sa s jedlom prenieslo do ľudského organizmu, kde môže údajne 
napáchať rôzne škody.
Kde je teda pravda? – Je ťažko povedať, či sa správy o škodlivosti mikrovlniek  zakladajú na 
pravde alebo nie. Okolo nás je toľko vecí a technických výdobytkov, o ktorých bezpečnosti sa 
taktiež stále polemizuje. Mikrovlnka je len jednou z nich. Ak niekto napíše o jej škodlivosti, 
príde niekto iný s tvrdením o jej bezpečnosti. 
Nech už je to akokoľvek, je len na vás, či budete mikrovlnku používať. Pokiaľ ju však používate 
len príležitostne, s najväčšou pravdepodobnosťou ste v bezpečí a nie je dôvod, aby ste s tým 
prestali. Veď aj tak ju väčšina z nás používa len na zohrievanie a nie na varenie jedál. 

Aký je postoj autora textu k tomu, či je varenie a zohrievanie jedál v mikrovlnke škodlivé, 
alebo nie? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Zhoduje sa s mienkou odporcov mikrovlniek.
b)  Zhoduje sa s mienkou, že ide o celkom umelý spôsob prípravy jedla, čo môže predstavovať 

riziko pre ľudské zdravie. 
c) Zhoduje sa s mienkou zástancov mikrovlniek, že žiarenie z mikrovlniek nezostáva v jedle.
d)  Myslí si, že pokiaľ mikrovlnku používame len príležitostne na zohrievanie jedál, 

sme v bezpečí a môžeme ju používať.

 201. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (webová stránka http://miro-vesely.sk) a urč postoj 
jeho autora.

Ak pijete minerálky, môžu zvyšovať vašu celkovú hmotnosť. Niektoré obsahujú veľa sodíka a 
ten v tele zadržiava vodu (a zvyšuje krvný tlak). Preto je lepšie piť čistú vodu. Minerálky nie sú 
vhodné na pravidelnú konzumáciu. 
Bublinkové vody by preto vôbec nemali piť ľudia so srdcovými ťažkosťami, diabetici ani tí, čo 
majú ťažkosti so žalúdkom alebo trávením. Rozumné je však nepiť ich ani vtedy, ak nemáte 
žiadne ťažkosti. 
Viem, že mnohým bublinková voda chutí viac ako obyčajná, ale chuť by nemala rozhodovať – 
na rozhodovanie používajte rozum. 

(Skrátené)

Aký je postoj autora textu k vplyvu bublinkovej vody na organizmus človeka? Zakrúžkuj pís-
meno pred správnou odpoveďou.
a) Tvrdí, že by bublinkovú vodu mali piť ľudia, ktorí majú srdcové ťažkosti.
b) Tvrdí, že bublinkovú vodu môžu piť iba tí, ktorí nemajú žiadne ťažkosti.
c) Myslí si, že bublinkovú vodu majú piť všetci, ktorým táto voda chutí viac ako obyčajná 
voda.
d) Tvrdí, že pravidelná konzumácia minerálky vplýva na zvýšenú hmotnosť človeka.
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Písomné vyjadrovanie

 202. Zakrúžkuj tvrdenia, ktoré sú správne. 

a) Pri písomných jazykových prejavoch sú zastúpené nejazykové výrazové prostriedky.
b)  Pri ústnych jazykových prejavoch významnú úlohu majú zvukové prostriedky: intonácia, 

dôraz, tempo rozprávania a mimojazykové prostriedky gestikulácia a mimika.
c) Ústne jazykové prejavy sú často nepripravené, bezprostredné, často vyplývajú zo situácie.
d) Písomné jazykové prejavy sú často nepripravené, bezprostredné, často vyplývajú zo situácie.

 203. Prečítaj text a zakrúžkuj správnu odpoveď o uplatnenom slohovom postupe. 

Einstein v električke vždy niečo čítal, aby častým cestovaním zbytočne nemárnil čas. Keď raz 
prišiel sprievodca, automaticky siahol do vrecka a podal mu drobné. Sprievodca si peniaze 
prerátal a zamrmlal:
– Chýba ešte šesták.
– To je vylúčené, – odvetil Einstein a čítal ďalej.
– Vravím vám, že chýba šesták, – trval na svojom sprievodca. Einstein teda siahol ešte raz do 
vrecka a naozaj našiel tam šesták...
– Prepáčte, zmýlil som sa.
– No vidíte, dedo, naučte sa rátať! – odvrkol sprievodca svetoznámemu matematikovi.

a) V texte sa uplatňuje informačný postup.
b) V texte sa uplatňuje rozprávací postup. 

 204. Ak je uvedená vlastnosť príznačná pre hovorené slovo, na čiaru za ňou napíš písmeno H, a ak 
je príznačná pre písomné vyjadrovanie, napíš písmeno P.

a) Najčastejšie sa koná prostredníctvom dialógu. _____
b) Vety sú zložitejšie a dlhšie. _____
c) Slová sa často vystriedajú alebo dopĺňajú gestami a mimikou. _____
d) Na konci viet sú interpunkčné znamienka. _____ 

 205. Pozorne si prečítaj tvrdenia, ktoré sa vzťahujú na vlastnosti ústneho a písomného 
vyjadrovania. Za správnym tvrdením zakrúžkuj  písmeno S a za nesprávnym písmeno N. 

Prednosť ústneho jazykového prejavu je možnosť využívať zvukové 
prostriedky reči (zvýšime a stíšime hlas, robíme pauzy). S N

Pri písomnom jazykovom prejave najvýraznejšími mimojazykovými 
prostriedkami sú mimika a gesto. S N

Písomný jazykový prejav je obsahovo ucelenejší a v jazykovej výstavbe 
precíznejší. S N

Hovoriaci často nedokáže uplatňovať pravidelnú vetnú stavbu, veta je 
nespracovaná a časté je opakovanie výrazov. S N
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 206. Pozorne prečítaj dané možnosti a zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú všetky 
slovné spojenia správne napísané.

a) rozprávať po slovensky, dve husi, naši príbuzný, zo Zuzkinou kamarátkou, 
    prepychoví príbytok
b) rozprávať po slovenský, dve husy, naší príbuzní, so Zuzkinov kamarátkov, 
    prepychový príbitok
c) rozprávať po slovensky, dve husi, naši príbuzní, so Zuzkinou kamarátkou, 
    prepychový príbytok

 207. Zakrúžkuj písmeno pred tým radom slovných spojení, v ktorom  nie je ani jedna pravopisná 
chyba.

a) nevydarení plán, potpáliť raždie, ranná rozcvička, jablko otpadlo
b) rybársky čln, drevené koryto, poľovnícka korisť, skrížiť plány
c) nevidarený plán, potpáliť raždie, ranná rozcvička, jablko odpadlo
d) ribársky čln, drevené koryto, poľovnícka korisť, skrížiť plány

 208. Pozorne prečítaj dané možnosti a zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom sú všetky slová 
a slovné spojenia správne napísané.

a) pýcha, pichať, zima, veľký zisk, mikrób, sila, zmiznúť, hmyz, syr, minúta, 
    dvojjazyčný, prvýkrát, dva razy
b) pýcha, pichať, zima, veľký zisk, mikrób, syla, zmiznúť, hmyz, syr, minúta, 
    dvojjazyčný, prvýkrát, dva razy
c) pýcha, pichať, zima, veľký zisk, mikrób, syla, zmyznúť, hmyz, syr, minúta, 
    dvojjazyčný, prvý-krát, dvarazy

 209. V každej vete zakrúžkuj jedno z vyznačených slov, ktoré je správne napísané. 

a) Bratia očerveneli ako raci/raky.
b) Orli/Orly žijú takmer vo všetkých oblastiach sveta.
c) Túlavé psi/psy zavýjali celú noc.
d) Zo sna ho vytrhol psí/psý štekot.
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Gramatika, lexika, spisovná a 
nespisovná podoba jazyka

 210. Doplň do viet vynechané y/ý alebo i/í.

Na veži odb____li dve hodiny. – Kob___la vyr____la kop___tom plytkú jamku. 
– Rozm____šľal, ako sa stať víťazom. – Brzdy na rušňoch zap____skali. – P___tliaci skr___li 
korisť v kríkoch a r___chlo odišli. – S___pký sneh im šľahal do očí. – Špinavé m____dliny vyliali 
na dvor. – Šupiny z r___b vyhodili do koša. – M___ sme jedli tekvicový prívarok lyžicami. 

 211. Doplň chýbajúce y/ý, i/í v slovách alebo slovných spojeniach.

prib...tá na múr, z...vať prázdnotou, potrestaná p...cha, nabrúsená p...la, m...kať plecami, najesť 
sa dos...ta, zlá ob...čaj, um...vadlo, r...žový nákyp

 212. Zakrúžkuj písmená pred tými skupinami slov, v ktorých sú všetky slová napísané správne.

a) dobytkárstvo, živobytie, bitkár
b) uhriznúť, ohryzok, rýbezľa
c) rižový, pokrývka, ríchlosť
d) synovec, presýtiť sa, syráreň

 213. A. Podčiarknuté slová vo vete rozpíš na slabiky. 

Dedinka sa rozprestierala pri Dunaji. 

a) Dedinka ___________________
b) rozprestierala _______________
c) Dunaji _____________________

B. V daných slovách podčiarkni predponu. 
výpis, zápis, dopísať, prenajať, odlomiť  

 214. A. Rozdeľ slová na slabiky.

a) ulica ___________
b) biológia ___________
c) vzduch ___________
d) čiara ___________

B. Z daných slov podčiarkni tie, ktoré majú predponu. 
visieť, vysoký, vypísať, vyskočiť, výskať 

 215. V daných slovách vyhľadaj trojslabičné slová, ktoré majú predponu, a podčiarkni ich. 

konárik, vypísať, predať, zabaliť, večer, chodník, zemeguľa, fazuľa, prečítať
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 216. Danú množinu spoluhlások roztrieď na tri skupiny. 

b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, m, n, ň, p, r, s, š, t, ť, v, z, ž

Párové
znelé b

Párové 
neznelé p

Nepárové 
znelé j r

 217. Z uvedených slov podčiarkni tie slová, v ktorých sa predpony roz-, pod-, od- a nad- 
spodobujú.

a) rozdeliť, roztrhať, rozbiť 
b) podplatiť, podhodiť, podbehnúť
c) odletieť, odpustiť, odvážiť
d) nadpísať, nadhodiť, nadrobiť

 218. Z uvedených slov podčiarkni tie slová, v ktorých sa predpony od- a pod- vo výslovnosti 
spodobujú.

odvážiť, podpáliť, odkrojiť, podhodiť, odhodiť, podbehnúť

 219.  Zakrúžkuj písmeno pred vetou, ktorá je zostavená len z plnovýznamových slov.

a)  Bežali rýchlo ako stádo žrebcov.
b)  Naše žiačky zvládli náročné úlohy.
c)  Rýchlo sme veslovali k brehu.
d)  Vraj si dobrej kaše navaril!

 220. Z uvedených viet vypíš na čiary všetky neplnovýznamové slová.

a) Stará líška vošla do potoka. _______________
b) V rybníkoch bolo rýb ani dreva. _______________
c) Ach, neoklameš ma! _______________
d) Doniesla misku polievky s nadrobeným chlebom. _______________

 221. V každej vete je jedno neplnovýznamové slovo. Vypíš tie slová na čiary.

a) Mama mu priniesla kávu, ale on ju nevypil. ________________
b) Chlapci zastali pri prvej drevenej chalupe.    ________________
c) Miro neprišiel, poslal však telegram.           ________________
d) Na koľajniciach pišťali kolesá.    ________________
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 222. Na základe príkladov napíš, v ktorých gramatických kategóriách sa zhoduje prídavné meno    
s podstatným menom.

dobrý žiak dobrá žiačka dobré dieťa
dobrého žiaka dobrej žiačky dobrého dieťaťa
dobrému žiakovi dobrej žiačke dobrému dieťaťu...

dobrí žiaci dobré žiačky dobré deti
dobrých žiakov dobrých žiačok dobrých detí
dobrým žiakom dobrým žiačkam dobrým deťom

Prídavné mená sa zhodujú s podstatným menom v týchto troch kategóriách: 

a) ___________ 
b) ___________
c) ___________

 223. Urč rod, číslo a pád podčiarknutých slov vo vete a zapíš ich do tabuľky.

Mišo sa viezol na novom bicykli.  

rod číslo pád
novom
bicykli

 224. Z daných podstatných mien utvor prídavné mená a priraď ich k zodpovedajúcim podstatným 
menám.

kvetina, kameň, počítač

a) _______________ program
b) _______________ dom
c) _______________ záhrada

 225. Doplň do viet chýbajúce i/í, y/ý.

a) Pobehoval som medzi ľuďm__, no po čiernom psov__  ani stop__.
b) Zemiak kvitne biel__mi  alebo fi alov__m __  kvetm__.

 226. V každej z uvedených viet zakrúžkuj jedno z vyznačených slov, ktoré je správne napísané.

a) Na motýlých/motýlích krídlach sa chveli kvapky rosy.
b) Košaté lipy pred domami tíško ševelia jemnými listamy/listami.
c) Z niektorých/niektorích bylín sa pripravujú lieky.
d) Obdivovali líškin/líškyn kožuch.

 227. Doplň do viet chýbajúce i/í, y/ý.

a) Ponad mesto sa v hust___ch kúdoloch valili mrak____.
b) So spokojn____m výrazom na tvár____ si sadla vedľa mňa.
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 228. V uvedených vetách sú podčiarknuté zámená. Vedľa napíš základný tvar podčiarknutého 
zámena. 

a)  Mňa sa to netýka. ___________
b)  Neverím ti ani slovo. _________
c)  Jano nezabudol na svojho brata. __________
d)  Nepovedz to môjmu otcovi. ___________

 229. Pozorne prečítaj vety.

a) Dnes mne, zajtra tebe.
Utvor a na čiaru napíš základný tvar (N j. č.)  vyznačeného zámena tebe. ______ 

b) Janko mešká, tak čakám na neho.
Utvor a na čiaru napíš základný tvar (N j. č.)  vyznačeného zámena neho. _____ 

c) Ju z toho vynechajte.
Utvor a na čiaru napíš základný tvar (N j. č.)  vyznačeného zámena ju. _____

 230. Pozorne prečítaj vety.

A. Máš malý košík, všetko sa ti doň nezmestí.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Základný tvar (N j. č.) vyznačeného zámena je: 

a) ten b) jeho c) on   

B. Sám sa vysporiadaj so svojím spôsobom správania.
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Základný tvar (N j. č.) vyznačeného zámena je: 

a) jeho b) on c) svoj  

 231. Číslovku napíš slovami.

a) 1000. výrobok      ___________________
b) Je 5. v poradí.       ___________________
c) 12. mesiac            ___________________
d) za 7 horami          ___________________

 232. Podčiarkni správne napísané tvary čísloviek.

a) dvadsať druhá strana/dvadsiata druhá strana
b) dvadsať jeden žiakov/ dvadsaťjeden žiakov
c) prvýkrát/prvý krát
d) druhýraz/druhý raz
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 233. Pozorne prečítaj vety. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom je veta z hľadiska 
pravopisu správne napísaná.

a) Trikrát som ti vysvetľoval úlohu. 
b) Boli tam ôsmy chlapci, ktorí boli udychčaní.
c) Ty dokážeš päťráz viac.
d) Ivan bol na súťaži ôsmi v poradí.

 234. Dané slovesá rozdeľ na činnostné a stavové.

hovoriť, schudnúť, svitať, čítať, behať, šedivieť, skákať, pršať, červenať sa, telefonovať
činnostné slovesá: _____________________________________________________
stavové slovesá: _____________________________________________________

 235. A. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Sloveso s opačným vidom k slovesu 
SEKAŤ je:

a) zasekávať
b) vysekávať
c) odsekávať
d) vysekať

B. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. V  ktorom riadku majú slovesá rovnaký 
slovesný vid?
    a) lietať– prelietať
    b) piť – vypiť
    c) vyliať – vylievať
    d) strihať – vystrihnúť

 236. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Slovesný vid môže byť:
a) priraďovací, podraďovací
b) dokonavý, nedokonavý
c) prisudzovací, určovací
d) jednoduchý, zložený

 237. Slovesá tretej osoby jednotného čísla minulého času pozmeň na tretiu osobu množného čísla.

Nakoniec sa  prikorčuľoval k brehu. S veľkou námahou sa prezul, zviazal korčule, prehodil si 
ich cez plece, topánky si ani nezašnuroval a rozbehol sa domov.

Sem napíš len slovesné tvary: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
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 238. Pozorne prečítaj uvedené vety. Sloveso v zátvorke napíš na čiaru v zodpovedajúcom tvare 
minulého času.

a) Ukradnutú sošku chlapci (ukryť)  ___________ v bútľavom strome.
b) Dievčatá najprv (umyť) _____________ okná v kuchyni.
c) Ošípané (vyryť) _______________ protitankovú strelu.
d) Krajčírky (ušiť) ______________  jednofarebné saténové košele.

 239. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si vyznačené slovesá. V každej vete zakrúžkuj sloveso, 
ktoré je pravopisne správne napísané.

a) Rodičia si nanosili/nanosily kopu kníh do bytu.
b) Deti naháňaly/naháňali veľkého čierneho kocúra. 
c) Dievčatá si usušily/usušili premočené šaty pri peci. 
d) Dedo s vnukom uplietli/uplietly dva vŕbové košíky.

 240. Vedľa každej príslovky spôsobu napíš jej 2. stupeň (komparatív) a 3. stupeň (superlatív).

              2. stupeň       3. stupeň
pekne ____________________ ____________________
hlboko ____________________ ____________________
jemne ____________________ ____________________
rozumne ____________________ ____________________
šikmo ____________________ ____________________

 241. A. Napíš druhý a tretí stupeň prísloviek.

              2. stupeň       3. stupeň
vysoko ____________________ ____________________
krátko  ____________________ ____________________
nízko ____________________ ____________________
veselo ____________________ ____________________

B. Doplň do viet príslovky podľa daných pokynov v zátvorke.
Karol sa správa (rozumne – 2. stupeň) __________________ ako Roman.
Anna sa učí (dobre – 3. stupeň) _______________________.

 242. Doplň do viet náležité predložky a napíš ich na čiary.

1. Včera boli  ______   divadelnom predstavení.
2. Je  _____   päť minút dvanásť.
3. Vyber si jednu _______ škôl.
4. Rozlúčte sa  ______  školou.
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 243. Pozorne prečítaj uvedené vety. Napíš, v ktorom páde sú podčiarknuté predložkové spojenia. 

a) Na koncerte Jana sedela pred Marínou. __________________
b) Róbert dlho stál pri tabuli.   __________________
c) Z knihy si vypísal všetky defi nície.  __________________ 

 244. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej predložka pod nestojí pred podstatným menom, 
ktoré je v inštrumentáli.

a) Susedove deti sa hrali pod stromom. 
b) Včera popoludní teplota klesla pod nulu. 
c) Každý má nárok na svoje miesto pod slnkom. 
d) Pod posteľou mal mnoho starých časopisov.

 245. V uvedených vetách podčiarkni spojky. Potom vypíš do tabuľky priraďovacie spojky a 
podraďovacie spojky.

Jerguš vyliezol na vrchovec a rozkolísal sa ako vták. – Nad ránom si všetci ľahli, ale Jerguš 
nezaspal.  – Povedal, že nemá času. – Odkázal mu, aby prišiel čím skôr. 

Priraďovacie spojky
Podraďovacie spojky

 246. V každej vete nájdi a zakrúžkuj spojku. Na čiaru napíš, či je priraďovacia alebo podraďovacia.

Milan a Marek boli nerozluční priatelia. __________________________
Boli radi, že môžu sedieť v jednej lavici. __________________________
Vypytovali sa, či vyriešili úlohu z matematiky. __________________________
Musíme kráčať pomaly, veď som chorý. __________________________

 247. Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmeno pred tou vetou, v ktorej je vyznačená 
častica.

a) Dobre, napíšem to hneď.
b) Otec bol dobre naladený.
c) Ľahla si, lebo sa necítila dobre.            
d) Za zlým vždy dobré chodí. 

 248. Dopíš, do ktorého slovného druhu patria vyznačené slová v prvom stĺpci a do ktorého v 
druhom. 

Ty si ale dobrý! Učil sa, ale nevedel odpoveď.
A ty to nevieš? Vonku hrmelo a lialo sa.
Aby si nespadla! Peter išiel spať, aby mohol ráno vstať.

V prvom stĺpci vyznačené slová patria medzi __________________________.
V druhom stĺpci vyznačené slová patria medzi _________________________.
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 249. V nasledujúcich vetách podčiarkni citoslovcia.

Och, ale som sa zľakla! 
Z diaľky zaznelo mohutné hurá.

 250. Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.

a) Citoslovcia patria medzi ohybné slovné druhy.
b) Pri citoslovciach rozlišujeme iba stredný rod.
c) Pri citoslovciach môžeme určiť iba prítomný čas.
d) Citoslovcia patria medzi neohybné slovné druhy.

 251. Nahraď vo vete citoslovce vhodným slovesom a utvor vetu so slovesným prísudkom. Napíš ju 
na čiaru.

Obrovský prievan plesk dverami.
__________________________________________________

 252. A. Zakrúžkuj písmeno pred vetou s rozvitým podmetom.

a) Žiaci sa usilovne učia.
b) Usilovní žiaci boli odmenení.
c) Dievčatá a chlapci hrabali lístie.

B. Zakrúžkuj vetu s viacnásobným predmetom.

a) Spomenul som si na nákup.
b) Uvideli krásnu krajinu.
c) Priniesli mačiatka a šteňa.

 253. Vo vetách podčiarkni podmet. Na vymedzené miesto napíš jeho druh (holý, rozvitý, 
viacnásobný).

Podmet a prísudok sú základné vetné členy. ______________________________
Dobrý žiak pracuje systematicky. _____________________________
Žiaci sa učia. _________________________

 254. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej je rozvitý aj podmet, aj prísudok.

a) Pýcha predchádza pád.
b) Povychádzali z tmavého kúta.
c) Naša Anna namaľovala obraz.
d) Nočná stráž sa neukázala.
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 255. A.  Doplň interpunkčné znamienko na konci daných viet a ku každej z nich napíš, o aký druh 
vety podľa postoja hovoriaceho ide. 

a) Neviem, kedy prídeš ____________________________________
b) Kedy prídeš domov  ____________________________________
c) Prestaň sa už zhovárať ____________________________________ 

B. Zakrúžkuj písmeno pred jednočlennou vetou.
a) Teplota sa vyšplhala na 32 stupňov Celzia. 
b) Neskôr sa zamračilo. 
c) Žiarivý blesk preťal oblohu.

 256.   Pozorne prečítaj vety. Vedľa na čiaru napíš, či je veta jednočlenná alebo dvojčlenná.

a) Večer bolo veľmi chladno.  _________________
b) Rozveselené slnko žiarilo.    _________________
c) Už od rána mi zvoní v ušiach.    __________________

 257. Pozorne prečítaj vety. Vedľa každej vety na čiaru napíš, či je veta jednočlenná alebo 
dvojčlenná.

a) Babka ťažko ochorela. ____________________________
b) Celý deň mrzne. _________________________________
c) Budeš učiteľom?  ________________________________
 d) V diaľke sa pomaly zmráka. ________________________

 258. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknuté vetné sklady.

Môj otec odišiel do práce.
Drevo rýchlo zhorelo.
Váš pes ma uhryzol.
Jarný dážď prišiel nečakane.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podčiarknuté vetné sklady sú:

a) priraďovacie
b) určovacie
c) prisudzovacie
d) určovacie a prisudzovacie

 259. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknuté vetné sklady. Na čiaru za každou 
vetou napíš, o aký sklad ide (prisudzovací, priraďovací, určovací – pozor, o jeden je viac).

a) Obraz namaľoval neznámy autor. _____________________
b) Na oblohe sa zjavili hviezdy. _______________________
c) Studený vietor sfúkol sviečku.  _______________________

 260. Pozorne prečítaj vetu. Vypíš z nej prisudzovací sklad.
Peter chodieval s bratom k babke.
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prisudzovací sklad: __________________________________

 261. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknutú vetu.
Jana sa pohodlne usadila do prúteného kresla, ktoré stálo pri okne. Potom sa zadívala na 
chodník. Sledovala slimáka, ktorý si písal cestopis celým svojím telom. Z chodníka viedla 
trávnatá cestička a mierne sa zvažovala k potoku.

Podčiarknutá veta je
a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou.
b) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou podmetovou.
c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou.
d) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.

 262. Ku každému súvetiu napíš na čiaru, či je vylučovacie súvetie, odporovacie súvetie, stupňovacie 
súvetie alebo zlučovacie súvetie. 

Snehulienka zazrela maličký domček a vošla dnu. _________________________
Veľmi pekne maľuje, dokonca aj na husliach vie hrať. _________________________
Chlapec na ňu uprie belasé oči, no nevidí jej do tváre. _________________________
Buď mi dajte poriadny tovar, buď mi vráťte peniaze. _________________________

 263. Pozorne prečítaj uvedené podraďovacie súvetie a všimni si vedľajšiu vetu.

Nemal som obavu, že ma nenájdete.
Všimni si vyznačené slová vo vete a podčiarkni, čo je správne.
Vedľajšia veta v tomto súvetí je prívlastková/príslovková príčinná.

 264. Pozorne prečítaj uvedené vety a do štvorčeka vedľa každého súvetia napíš číslo, z koľkých viet 
je utvorené.

a)Vrabce sa zavŕtali do lyka, povadili sa, zbili nekresťansky, Jerguša nezbadali.

b)A keď vyšlo slnko, zatrepotali zvonce, zaštekal pastierov korbáč.

c)Utekali dlho, zadychčali sa, potom šli krokom a zas utekali.

d)Chvostík oňuchal bránu, zdrobčil, scupotal z mosta, spustil sa do jarku a preplával 
cez vodu. 

 265. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Jany Šrámkovej Biela stužka v tvojich vlasoch. Vyhľadaj 
v ňom zložené súvetie a urč, z koľkých viet je zložené.

1. Pre zaujímavosť aspoň krátky prehľad posledných hodín onoho pekelného dňa. 2. Normálne 
a starostlivo som povypisovala všetky adresy, povkladala výzvy do obálok, zalepila obálky, od-
ložila použitý novinový papier, schovala nožnice, lepidlo, zoznam adries. 3. Keď sme sa koneč-
ne vymotali z bunkra, bolo už tma. 4. Nad zrúcaninou domu sa akurát zdvíhal tenký kosáčik 
mesiaca.

Doplň vety.
Zložené súvetie je označené číslom ___ . Toto súvetie pozostáva  z ________ viet.
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 266. Pozorne prečítaj uvedené vety. Zakrúžkuj písmeno pred zloženým súvetím, ktoré je utvorené 
zo štyroch viet. 

a) Na každej hriadke sa pestovalo niečo iné, podľa ročných období.
b) Veľmi som sa potešila, keď som počula, že zajtra prídete k nám všetci štyria.
c) Muž ležal na gauči, žltá, poskladaná deka pod hlavou, očividne spal.
d) Pán sa zasmial, mužíkovi dal napiť vína, odmenil ho pecňom chleba a pustil ho domov.

 267. Pozorne prečítaj uvedené vety a do tabuľky napíš podčiarknuté slová.

Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má obsah 32 cm2. – Vymeňte starý foťák za nový digitálny 
fotoaparát. – Položil malého chlapčeka na trávu, sadol si a oddychoval. 

Odborné
Slangové
Citovo zafarbené
Bez citového zafarbenia

 268. Zo skupiny slov odpíš odborné názvy (termíny).

syntax, stromy, zažívacie ústroje, jar, hračka, ľahká atletika, hodiny, romantizmus

________________________________________________________________

 269. Pozorne prečítaj uvedené slová. Zatrieď ich do jednotlivých skupín. Odpovede napíš  na 
zodpovedajúce čiary.

násobenie,   vetríček,   kacúr,   prísudok,   vlnka,   pľach
a) odborné slová: __________________________________________________
b) citovo zafarbené slová: ___________________________________________
c) nárečové slová: _________________________________________________

 270. Pozorne prečítaj uvedený text. Podčiarkni všetky slová, ktorých koreň slova je kráľ.

Kedysi žilo na svete veľa kráľov. V každej krajine si jeden z nich aspoň krátko zakraľoval. Žili 
vo veľkých kráľovských palácoch spolu so svojimi manželkami. Ak sa kráľovnej nenarodil malý 
kráľovič alebo kráľovnička, nemal kto dediť kráľovstvo a kráľovskú korunu. O také kráľovstvo 
potom bojovali králi zo susedných kráľovstiev.

Teraz podčiarknuté slová roztrieď na:
podstatné mená: _____________________________________________
prídavné mená: ______________________________________________
slovesá: ____________________________________________________
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 271. A. Zakrúžkuj písmeno pred tou dvojicou slov, z ktorej nemožno utvoriť zložené slovo.

a) divé zviera
b) lekár zviera
c) jazyk veda
d) guľa zem

B. Odvodzovaním z podstatného mena škola utvor prídavné meno pomocou 
     predpony pred- a prípony -ský.
      ______________________ 

C. Zakrúžkuj písmeno pred tou dvojicou slov, v ktorej podstatné meno nie je 
     zdrobnenina (deminutívum).
a) detská rúčka 
b) plastová hračka
c) moja sestrička
d) žltá kačička

 272. Pozorne prečítaj uvedené vety a na čiaru vedľa každej z nich napíš, do ktorého druhu ľudovej 
slovesnosti patrí.

a) Vtáka poznáš po perí, človeka po reči. ______________________ 
b) Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. ____________________ 
c) Dobrý je ako kus chleba. _________________________________

 273. A. Zakrúžkuj písmeno pred tou dvojicou slov, z ktorej nemožno utvoriť zložené slovo.

a) veľká guľa
b) zem guľa
c) more plavec
d) auto škola

B.  Odvodzovaním z podstatného mena zem utvor prídavné meno pomocou 
predpony pod- a prípony -ný.
______________________ 

C.  Zakrúžkuj písmeno pred tou dvojicou slov, v ktorej podstatné meno nie je zdrobnenina 
(deminutívum).
a) teplá perinôčka 
b) snehová vločka 
c) detská čiapočka
d) sladká malinôčka
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 274. Pozorne prečítaj ľudové múdrosti. Len v jednej trojici výrokov sú iba príslovia.

Zakrúžkuj písmeno pred tou trojicou.
a) Kto nepracuje, nech ani neje. Aká matka, taká Katka. Rastú ako huby po daždi.
b)  Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel. Bez 

práce nie sú koláče. 
c) Na Katarínu skry sa pod perinu. Martin na bielom koni chodí. Kradne ako straka.
d) Rastie ako z vody. Robí z komára somára. Uteká ako bez hlavy.

 275.  K uvedenému slovu nájdi z ponúknutých slovo s podobným významom a podčiarkni ho.

netrpezlivo závistlivo, nedočkavo, radostne
riekla povedala, utiekla, nariekala
zočil poskočil, otočil, zbadal
vypratať upratať, vyniesť, vyprať

 276. A.  Napíš na čiaru, ako sa nazýva ľudový výrok, ktorý vznikol na základe dlhodobého 
pozorovania počasia.
___________________________________

B. Podčiarkni jedno z vyznačených slov, aby veta bola správna.
Vŕta mu niečo v hlave je pranostika/porekadlo.

 277. V uvedených vetách zakrúžkuj antonymá.

Sýty hladnému neverí.
Za málo muziky pýtal veľa peňazí.
So suchým aj mokré zhorí.
Mladosť radosť, staroba choroba.

 278. Pozorne prečítaj vety. Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou, v ktorej sú antonymá. Antonymá vo 
vete podčiarkni. 

a) Na tovar bola poskytnutá zľava, keď sa sprava vrátil vedúci.
b) Kto dobre kúpi, má radosť z kúpy.
c) Jeden dával hore, druhý bral dolu.
d) Uprel na nás veselý pohľad, hoci nedávno ešte smútil.

 279. Pomenuj umelecké prostriedky (metonymia, metafora, stupňovanie, personifi kácia – pozor, 
o jeden pojem je viac). Odpoveď zapíš vedľa na čiaru.

a) Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše. ______________________
b) živiť sa rukami  ________________________
c) vietor sa hneval  ______________________
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 280. Zakrúžkuj písmeno pred metaforou.

a) oči ako nezábudky
b) Tma objala celý kraj.
c) Počúva Mozarta.
d) hlboký zamatový hlas

 281. Pozorne prečítaj uvedené slovné spojenia a na čiaru vedľa každého napíš číslo, ktoré je pred 
názvom zodpovedajúceho nepriameho pomenovania.

1. metafora  ______  vietor sa preháňa po ulici
2. personifi kácia ______  prečítala Kukučína
3. metonymia  ______  horel od hanby
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 282. Pred každým vysvetlením napíš zodpovedajúce poradové číslo pojmu. (Pozor, o jeden pojem 
je viac.)

1. román
2. sonet
3. tragédia
4. poviedka
5. balada

___ epický žáner krátkeho a stredného rozsahu s jednoduchou fabulou  
___  lyrická básnická forma, ktorá má 14 veršov rozdelených do dvoch trojveršových a dvoch 

štvorveršových strof
  ___ veľký epický žáner, obyčajne zobrazuje dlhšie časové rozpätie
___ základný dramatický žáner, ktorý sa spravidla končí smrťou hlavného hrdinu

 283. A. Hra s vážnou tematikou a tragickým zakončením sa nazýva:
a) komédia   b) tragédia   c) činohra

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

B. Prvé predstavenie divadelnej hry je:
a) repríza   b) monodráma   c) premiéra   d) jednoaktovka

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

 284. Pozorne prečítaj úryvok z diela Martina Kukučína Rysavá jalovica. Urč, do ktorého 
literárneho druhu a žánru patrí. 

Bolože dobre Krtovi, kým snil. Zabudol na všetky neresti a biedy svojho života. Veru by nedbal, 
čo by mohol do súdneho dňa takto za stolom ležať a také milé snívať. Veď sa mu prisnilo, že 
jalovica je tu a že ju sám doviedol domov. Ešte keď sa prebudil, držal päsť mocne zovretú, aby 
sa mu z nej nevytrhla. Snívalo sa mu, že fľašky sú celé a všetok tovar v poriadku. Slovom, Krt, 
kým sa mu snívalo, bol ako v nebi. 

Zakrúžkuj správnu odpoveď.
a) epika, novela
b) epika, román
c) epika, poviedka
d) epika, bájka

 285. Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom uvedené literárne žánre patria do toho 
istého literárneho druhu.

a) ľúbostný román, komédia
b) historický román, lyrická báseň
c) humoristická poviedka, tragédia
d) poviedka, dobrodružný román
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 286. Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.

a) Martin Kukučín napísal báseň Keď sa zapaľujú slnečnice.
b) Klára Jarunková je autorka románu Tri gaštanové kone.
c) Vladimír Hurban Vladimírov je známy slovenský vojvodinský dramatik.
d) Ján Čajak napísal román Červené víno.

 287. Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.

a) Ján Čajak ml. bol prozaikom a napísal romány Zypa Cupák a Zuzka Turanová.
b) Klára Jarunková napísala poviedky Prvé hodinky a Ťapákovci.
c) Jozef Gregor Tajovský, známy slovenský básnik, napísal báseň Otcova roľa.
d) František Hečko napísal román Červené víno a poviedku Rysavá jalovica.

 288. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Ktoré z uvedených diel napísal Andrej Sládkovič, autor básnických skladieb a príležitostných 
básní?
     a) Smrť Jánošíkova  b) Detvan  c) Turčín Poničan  d) Otcova roľa

B. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Andrej Sládkovič je:

     a) prozaik  b) dramatik  c) básnik

 289. Pozorne prečítaj uvedené verše.

1.

Zapadá slniečko za vysoké hory
a moje srdiečko za šuhajkom horí.
Srdce ma bolí, hlava sa točí,
kde ste sa podeli, milého oči.
Milého očičká peknú farbu majú,
preto sa tak pekne za mnou pozerajú.

2.
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami.
a) prvé verše patria do ľudovej lyriky
b) prvé verše patria do umelej poézie
c) druhé verše patria do umelej poézie
d) aj prvé, aj druhé verše patria do umelej poézie
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 290. Pozorne prečítaj uvedené verše a všimni si, ktoré verše patria do ľudovej tvorby a ktoré do 
(autorskej) umelej poézie. 

1. Je toľko vecí,
  o ktorých sa treba rozhovoriť,
  je toľko farieb,
  ktoré treba položiť na paletu,
  toľko obrazov vyzliecť z melanchólie,
  že slovo nestačí,
  že zmysly nestačia,
  že človek nestačí.

2. Zapadá slniečko za vysoké hory
  a moje srdiečko za šuhajkom horí.
  Srdce ma bolí, hlava sa točí,
  kde ste sa podeli, milého oči.
  Milého očičká peknú farbu majú,
  preto sa tak pekne za mnou pozerajú.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) prvé verše patria do ľudovej lyriky
b) prvé verše patria do umelej poézie
c) druhé verše patria do umelej poézie
d) aj prvé, aj druhé verše patria do umelej poézie

 291. Pozorne prečítaj uvedené verše a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Štyri nôcky nespala som,
bažaličku trhala som,
v tej našej záhrade v štepnici,
prišli ku mne traja švárni mládenci.

Jeden väčší, druhý menší,
a ten tretí môj najmilší,
chytil ma za ruku: čo robíš?
Trhám si ja bažaličku, veď vidíš.

Uvedené verše sú:
a) sonet
b) ľúbostná ľudová pieseň
c) ľudová balada
d) autorská lyrická báseň
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 292. Pozorne prečítaj uvedené texty. 

1.
    Osol sa skamarátil s líškou a spolu si vyšli na lov. Do cesty sa im priplietol lev. Líška videla, 
že je s nimi zle, a preto podišla k levovi a zaručila sa mu, že mu pomôže dostať osla, ak jej nič 
nespraví. Keď jej lev sľúbil, že jej neublíži, odviedla osla k pasci a sotila ho do nej. A lev vidiac, 
že mu osol už nemôže ujsť, zdrapil najprv líšku a potom sa pobral za oslom.
Poučenie: Tak sa aj mnohí ľudia stávajú obeťou úkladov, ktoré strojili svojim blížnym.

2.
Mesiac sa na svet pozerá na svojej nočnej púti
A čiasi drahá ruka posteľ ti rozostlala...
Do ríše snov sa chystáš a v duši zostanú ti
dve slová, čo ti mama na DOBRÚ NOC dala.

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 
a) Prvý text je napísaný vo viazanej umeleckej reči  a druhý v neviazanej umeleckej reči.
b) Obidva texty sú napísané v neviazanej umeleckej reči.
c) Obidva texty sú napísané vo viazanej umeleckej reči.
d) Prvý text je napísaný v neviazanej umeleckej reči  a druhý vo viazanej umeleckej reči. 

 293. Pozorne prečítaj uvedené texty a zakrúžkuj písmeno pred textom, ktorý je napísaný viazanou 
umeleckou rečou.

a) „Mama nič nenachystala?“    
    „Máš jedlo od včera.“
    „Od včera? Nebudem hádam jesť to, čo mama varila včera!“
                                                           Mária Kotvášová-Jonášová: Môjmu bratovi sa čosi stalo

b) Slovo je dobrý nástroj, len treba vedieť na ňom hrať.
                                                 Andrej Plávka, slovenský spisovateľ
    Slová sa rodia na perách, umierajú v sluchu a sú pochované v srdci.
                                                           Baltasar Gracián, španielsky spisovateľ

c) Pokojný večer na vŕšky padal,
    na sivé polia.
    V poslednom lúči starootcovská
    horela roľa.
         Ivan Krasko: Otcova roľa
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 294. Pozorne prečítaj uvedené texty a zakrúžkuj písmeno pred textom, ktorý je napísaný viazanou 
umeleckou rečou.

a) Osamelosť je krutá,
    keď nemáš nikoho.
    Máš iba svoje putá
    a trpíš od toho.

Ján Smrek: Sonáta
b) Poirot odvetil:
     – Ach... áno. Máme nejakých spoločných známych.
    Pam povedala ostro:
    – Tomu neverím.
    – Čomu neveríte? Že váš otec a ja máme spoločných známych?
    Dievča sčervenelo.

Agatha Christieová: Diomedove kone 

c) Dospelí chcú mať všetko zatriedené, zaškatuľkované. A tak aj strach roztriedili do  
    mnohých priehradiek. Uvádzame niekoľko druhov strachu podľa dospelých:
    hydrofóbia – strach prijímať vodu
    klaustrofóbia – strach z uzavretých priestorov
    astrofóbia – strach z búrky
    aerofóbia – strach zo vzduchu
    hypsofóbia – stach z výšky

Daniel Hevier: Čoho sa boja dospeláci

 295. Pozorne prečítaj uvedené texty.

1.
Dážď je forma zrážok, iné formy sú sneh, krúpy, ľadovec a rosa. O daždi hovoríme, keď oddelené 
kvapky vody padajú z mrakov na zemský povrch. Nie každý dážď dosiahne povrch, niektoré 
kvapky sa vyparia počas pádu cez suchý vzduch. Tento druh zrážok sa volá virga.

Z Wikipédie
2. 
Dážď je prázdno plné vody,
dážď, už chápeš jak to chodí,
dážď má otvorený účet,
má od našich očí kľúče.

Beáta Dubasová: Dážď 
Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami. Uvedené texty zaraďujeme:
a) oba texty do umeleckej literatúry
b) druhý text do umeleckej literatúry 
c) prvý text do náučnej (neumeleckej) literatúry
d) oba texty do náučnej literatúry
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 296. Pozorne prečítaj uvedené texty. Vedľa textu vybraného z umeleckého textu napíš písmeno U a 
vedľa textu vybraného z náučného textu písmeno N.

a)
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom sa odráža primitívny názor človeka na svet.  
Vznikol v čase, keď  si človek ešte nevedel vysvetliť vznik a príčinu vzniku sveta, ľudského života, 
kolobeh ročných období, vychádzanie a zapadanie slnka. Tie nevysvetliteľné javy pripisoval 
človek bohom a polobohom, ktorí spravujú svet a život v ňom. __________ 

b)
Belasá obloha so zaľúbením hľadela na seba vo vodách a vody boli plné rýb. V povetrí lietali 
kŕdle vtákov a na zemi sa pásli na lúkach čriedy. Ale čriedy nik nestrážil, nik nelovil ryby a 
nik nepočúval vtáčí spev. Na zemi chýbal človek. Smutne blúdil po zemi Prometeus, potomok 
božského rodu Titanov, a márne hľadal živé bytosti, ktoré by chodili vystreté ako on a ktoré by 
sa mu tvárou podobali. __________  

c)
Dívam sa z okna našej triedy
vonku zas kvitnú agáty 
a ja sa cítim ako vtedy 
keď som bol chlapec strapatý __________ 

 297. Pozorne prečítaj uvedené texty. Zakrúžkuj písmeno pred textom, ktorý patrí do umeleckej 
literatúry.

a) Teória literatúry bola rozvíjaná súbežne s rozvojom písomníctva. Prvou teóriou literatúry 
je Aristotelova Poetika zo 4. storočia  pred n. l., v ktorej je zovšeobecnená literárna prax 
starogréckej slovesnej tvorby: sú vymedzené hranice medzi literárnymi druhmi, všíma si 
literárne žánre, vzťahy medzi slovesným umením a životom, usudzuje, že literatúra tvorivo 
skutočnosť napodobňuje.  

b) Inovať nesadla ani na smreky, ani na vŕby, neprišla o polnoci, ako chodieva, prišla za bieleho 
dňa a sadla iba na Makovu chalupu. Inovať je najnádhernejší závoj. To sa Jozef Mak zasnuboval 
druhý raz. 

 298. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu.

Na polceste medzi Bullerbynom a Storbynom býva obuvník, ktorý sa volá Milý. No, volá sa 
Milý, ale pritom milý vôbec nie je. Keď prídeme k nemu po topánky, nikdy nie sú opravené, 
hoci nám to sľúbil už neviem-koľko ráz. Agda vraví, že nepracuje preto, lebo veľmi pije. Svipp 
patril najprv jemu. Ale on sa k nemu zle správal, a tak bol Svipp ten najzúrivejší pes v celom 
kraji. Vždy bol priviazaný na reťazi, a keď niekto šiel k Mi lému s topánkami, vyrútil sa z búdy a 
brechal. Veľmi sme sa ho báli a nikdy sme sa neopovážili k nemu priblížiť. Báli sme sa aj obuv-
níka, lebo bol večne namrzený a hovoril, že „decká, to je taká háveď, ktorú treba každý deň 
drať“. A obuvník dral aj Svippa, hoci Svipp bol pes, a nie dieťa.

Vo vete zakrúžkuj slovo z dvoch ponúknutých tak, aby tvrdenie bolo správne.
Obuvník je v tomto úryvku predstavený ako  kladná/záporná  postava.
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 299. Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Edmonda de Amicisa Môj priateľ Garonne.

     Garonne je veľmi poriadny chlapec. Čokoľvek si pýtame od neho, či ceruzu, gumu, papier 
alebo nožík, požičia a dá všetko. V škole neprevraví, ani sa nesmeje, len sedí zhrbený v lavici, 
lebo mu je tesná. Keď naňho pozriem, nič nepovie, len sa usmeje, akoby chcel povedať: „Enriko, 
sme priatelia?“ Vyzerá smiešne, lebo je veľký a tučný, šaty má tesné, rukávy sú mu priúzke, 
nohavice prikrátke, klobúk mu zle sedí na hlave, je ostrihaný dohola, len topánky má veľké a 
kravatu má pokrútenú ako povraz. Stačí mu len raz pozrieť do očí a človek si ho zaraz obľúbi. 
Vie dobre rátať a všetci malí by chceli sedieť vedľa neho.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podľa opisu v uvedenom úryvku Garonne:

a) nerád požičiava svoje veci, je tichý a takmer nikdy sa nezasmeje.  
b) je dobrý matematik, často sa smeje a rozpráva so spolužiakmi.
c) je štíhly, nevysoký a šaty, ktoré nosí, sedia mu akurát.
d) je štedrý, málovravný a milý chlapec, ktorý vie dobre matematiku.

 300. Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Boženy Slančíkovej Timravy Skon Paľa Ročku.

Paľo posedel si asi za pol hodiny, a ako si oddýchol, bolesť sa mu zmiernila a začal lepšie 
premýšľať o žene. Pravda, veď mu nevyčítala nikdy nič. Trpela bez slova, i keď nemali kde 
bývať, keď sa museli po hospodách potĺkať. Trpela biedu, hanu, krivdu. Otec jej nedal nič, 
ani sa nezmieril dosiaľ; bratia o nej nechcú počuť. Ba ešte veselo znášala svoj lós a koľko ráz 
povedala: „Neboj sa, Paľo, nič, ešte môžeme mať aj my všetko, čo nám treba, ja ukážem svetu, že 
aj z práce rúk a šanovlivosti môže sa nadobudnúť majetok.“ Veď len dobre mienila vždy. Hnala 
sa za robotou ako oheň. Ona, hrdá, šla na zárobky, nedbala, že sa jej vysmievajú.

Vo vete zakrúžkuj slovo z dvoch ponúknutých tak, aby tvrdenie bolo správne.

Paľova žena je v tomto úryvku predstavená ako  kladná/záporná  postava.

 301. Pozorne prečítaj uvedené verše. Všimni si slová, ktoré sa rýmujú.

A.
Je šťastný ten, kto veľké diela tvorí.
Už to mu silu dodáva,
Že jeho prácu každý uznáva.
No treba ctiť si i toho, kto sa morí.

Napíš schému a názov rýmu v tejto ukážke.
Schéma: __________________ Rým: _______________ 

B.
Premýšľa vladár starnúcou hlavou,
Už sa mu na nej belie srieň.
Koľko len húta, toľko ten húta,
Nepríde veci na koreň.

Ktorý z uvedených rýmov je použitý v ukážke?
a) združený b) prerývaný c) striedavý d) obkročný
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 302. A. Zakrúžkuj číslo pred tou strofou, v ktorej je prerývaný rým.

1. Trasie sa zimou... zďaleka prišla, 
  predvčerom písal syn z boja, 
  ako tej noci že má prejsť krajom: 
  – Vyjďteže, mamička moja!

2. „Raz Poniky rabovali, 
  syna môjho sebou vzali;
  syna môjho v treťom roku, 
  mal on hviezdu, znak na boku.“

B. Napíš schému prerývaného rýmu. ________________

 303. Prečítaj ukážky a urč druh rýmu. Vedľa každej strofy napíš druh a schému rýmu.

A. Rozprávočka veselá,
  do spevu ti bolo,
  aj keď išla s palicou
  bieda naokolo.

Druh rýmu: ________________ Schéma: __________________

B. Krehké sú ako vázy sklenené;
  rodia sa ako peny na mori,
  čosi ich zas v nič celkom ponorí –
  zmietajúc život v stálej premene.

Druh rýmu: _________________ Schéma: __________________

 304. Doplň do uvedených viet vynechané slová.

____________ je rozhovor dvoch (prípadne viacerých) postáv diela. 

____________ je prehovor jednej postavy a vyjadruje sa priamou rečou.

 305. Pozorne prečítaj nasledujúci text a podčiarkni v ňom časť, ktorou je vyjadrený vnútorný 
monológ.

Aké myšlienky sa rodia za tým čistým, súladným mramorovým čelom? – spytoval sa sám seba, 
keď zdvi hol zraky na tú, ktorá sedela oproti nemu a ktorá pri svojom vyšívaní zdala sa len stehy 
počítať. Lebo že by nemyslela, nemožno predpokladať, ba zdá sa, že usta vične to tam pracuje 
za tou jasnou stenou.

Terézia Vansová: Sirota Podhradských
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 306. Pozorne prečítaj nasledujúce texty. Zakrúžkuj číslo pred tým textom, v ktorom je dialóg.

1. Dlho som si to vlastne neuvedomoval. Myslel som si – pekné dievča. No a čo! Baba ako 
ostatné. Len trochu krajšia. Až v posledných týždňoch. Neviem od nej oči odtrhnúť. 
V triede na ňu pozerám zboku. Úžasný profi l.

2. A rozhodol sa ešte raz, že urobí všetko, čo si Jana zaželá. Všetko!
A to „všetko“ mu Jana prezradila už pri večernej prechádzke.
– Milan, ja som v horoskope škorpión a chcela by som jedného mať!
– Akého, Jana? Prívesok na retiazku, strieborného, zlatého, len povedz! – chlapil sa    
Milan, hoci mal len na zmrzlinu a nie na striebro a zlato.

 307. Pozorne prečítaj uvedené verše.

A.
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? – Dvanásti sokoli.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
Podčiarknutá básnická fi gúra je:
a) metafora b) personifi kácia  c) stupňovanie d) prirovnanie

B.
To sa chlapci, to sa jak oltárne sviece,
Keď idú po háji, celý sa trbliece.
(...)
Keď vatru  rozložia na hronskom pohorí:
v dvanástich stoliciach biely deň zazorí.
A keď si od zeme chlapci zadupkajú:
Dvanástim stoliciam žilky zaihrajú.
Hoj, a keď nad hlavou palošík im blysne:
To až hen v Budíne srdce pánom stisne!

V uvedených veršoch je básnická fi gúra, ktorá spočíva v zosilňovaní toho, čo sa stáva, keď 
hôrni chlapci idú po háji, vatru rozložia atď. Napíš, ako sa volá táto básnická fi gúra. 
Je to ___________________________

 308. A. 

Napíš na čiaru, o aké obrazné vyjadrenie ide, keď sa slovo používa v jeho prenesenom význame 
na základe podobnosti predmetov a ich vlastností, napríklad nitky dažďa, srdce skamenelo, 
sokoli (namiesto chlapci). ____________________________

B.
Štylistická fi gúra založená na stupňovaní slov a výrazov podľa dôležitosti významu alebo 
účinku sa nazýva ____________________________
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 309. Pozorne prečítaj nasledujúci text. Všimni si podčiarknuté jazykové prostriedky.

„Len sa na mňa pozrite,“ vravela pyšne. „Som tá najúžasnejšia lampa. Dávam toľko svetla ako 
striebristý mesiac na oblohe. Svietim tak krásne ako mesiac a hviezdy dokopy. Ba čo viac, som 
presvedčená, že svietim tak jasne ako samo slnko.“
V tej chvíli zavial do izby cez otvorený oblok vietor. Bol taký silný, že lampu zahasil. Izba sa 
ponorila do tmy.

Ezop: O lampe
Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v ktorom je metafora.

a)  toľko svetla ako striebristý mesiac
b)  svietim tak jasne ako samo slnko
c)  Izba sa ponorila do tmy.    

 310. Doplň uvedené vety tak, že na čiary napíšeš zodpovedajúce pojmy.

a) Divadelné hry sa delia na menšie celky: dejstvá a ________________ .
b) ________________ je prvé predvedenie divadelnej hry.
c) ________________ je dráma, v ktorej vystupuje len jeden herec.
d) ________________ je dráma, ktorá má iba jedno dejstvo.

 311. Aby sa dramatické dielo mohlo hrať na divadelnej scéne, musí na ňom pracovať veľa 
tvorivých osobností. Dopíš na čiaru k vysvetleniu odborníka (hudobný skladateľ, zvukár, 
šepkár, maskér, osveľovač – pozor, o jeden názov je viac).

a)  ________________ podieľa sa v tvorení svetelných efektov na scéne. 
b) ________________ stará sa o verný herecký prednes podľa divadelnej predlohy. 
c) _________________  je tvorcom zvukových efektov. 
d) _____________________________ tvorí scénickú hudbu, ktorá dopĺňa situáciu na scéne.

 312. Zoraď názvy podľa poradia od celku k častiam: dejstvo, divadelná hra, výstup.

1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________
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POKROČILÁ ÚROVEŇ
Čítanie s porozumením

 313. Pozorne prečítaj text prebratý z internetu (http://www.martinus.sk) a zakrúžkuj správnu 
odpoveď.

O vydavateľstve Evitapress 
     Vydavateľstvo Evitapress sa časom vyprofi lovalo na spoločnosť, pod hlavičkou ktorej vydávajú 
svoje knižky najčítanejšie slovenské autorky. Našimi čitateľmi sú hlavne ženy, ku knižkám 
z Evitapressu ich pritiahli ich námety, uveriteľnosť a moderný súčasný jazyk našich spisovateliek. 
Najžiadanejšie „príbehy, ktoré píše život“, vydávame v edícii Evitovky, pre naše najmladšie 
čitateľky v tínedžerskom veku máme Evitínky, pre milovníčky romantických príbehov Srdcovky, 
pre tých, čo milujú napínavé romány, Detektívky a unikátne kúsky vydávame v edícii Špeciálne

Ktorá informácia vyplýva z ukážky?
a) Vo vydavateľstve Evitapress vydávajú svoje knihy spisovatelia z celého sveta.
b) Čitateľmi knižiek Evitapressu sú hlavne chlapci a dievčatá v tínedžerskom veku.
c) Romantické príbehy sa vydávajú v edíciách Detektívky a Špeciálne.
d) Knihy sú lákavé už aj preto, že spisovateľky podávajú dej moderným súčasným jazykom.

 314. Pozorne prečítaj texty o kozmetike a zisti, čo je spoločné pre obidva texty.

1. Z histórie kozmetiky
Na prípravu kozmetiky, ktorou si chránili či pestovali počas svojho vývoja ľudia krásu svojho 
tela, sa používali dlhé tisícročia výlučne prírodné prostriedky – mlieko, med, rastlinné výťažky... 
Pravdepodobne prvými používateľmi kozmetických prostriedkov boli naši vzdialení predkovia 
chrániaci sa pred nepohodou prírody, počasia používaním rôznych rastlinných výťažkov 
ako ochrany pred chladom, vlhkom, pred hmyzom. V egyptských hrobkách objavené masti 
s výťažkami z rastlín (šafranu, škorice, myrhy, aloe atď.) voňajú i po viac ako 3 300 rokoch.

2. Význam kozmetiky
Kozmetika sa v súčasnosti opiera o vedecké poznatky z chémie, biochémie, dermatológie, 
medicíny, farmácie a psychológie. Úzko súvisí s hygienou, ktorá je jej súčasťou a základom.
Kozmetické prípravky predstavujú veľmi dôležitú a širokú skupinu výrobkov tzv. spotrebiteľskej 
chémie. Ide o výrobky, ktoré nielen zlepšujú estetický vzhľad a zvýrazňujú osobitosť každého 
jednotlivca, ale aj chránia ľudský zovňajšok pred vonkajšími vplyvmi prostredia, pomáhajú 
spomaľovať biologické starnutie a vplývajú na udržanie zdravia človeka. Preto sa čoraz viac 
používajú a vyrábajú. Kozmetické prostriedky sa pokladajú za bežnú osobnú potrebu ľudí 
vyspelej spoločnosti. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) Kozmetika úzko súvisí s hygienou.
b) Kozmetika sa opiera o vedecké poznatky z chémie. 
c) Kozmetika chráni zovňajšok pred vonkajšími vplyvmi.
d) Na prípravu kozmetiky sa používali výlučne prírodné prostriedky.
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 315. Pozorne prečítaj text zo zahraničnej tlače.

Práca v zahraničí prináša výhody
  Postupne sa otvárajú bariéry väčšiny starých členov Európskej únie, ba cestovanie za 
prácou sa stáva súčasťou života najmä absolventov škôl. Táto veková kategória spolu so štu-
dentmi je najširšou vrstvou, ktorá cestuje po západnej Európe. Jedni si chcú pobytom osvojiť 
pracovné návyky, druhí sa chcú zdokonaliť v jazykoch. To všetko možno získať iba počas nie-
koľkomesačného pobytu v cudzine a priamym kontaktom.
  V súčasnosti pracujú niektorí Slováci v Rakúsku, Nemecku, iní si našli prácu aj v pri-
hraničných oblastiach Maďarska. Najviac našich pracovníkov našlo pôsobisko v Českej repub-
like. To bolo bežné aj pred dvoma desaťročiami. Ibaže teraz je rozdiel v zárobkoch výraznejší a 
dopyt po odborníkoch vyšší.
  Je potešiteľné, že v súčasnosti sú v zahraničí čoraz žiadanejší naši vyššie kvalifi kovaní 
odborníci. Tými sú najmä špecialisti v oblasti informačných technológií, lekári a ďalší zdravot-
nícky personál.

(Pravda, 7. apríla 2006)

Ktorá z informácií vyplýva z ukážky?

a) Najviac Slovákov pracuje v Rakúsku, Nemecku a prihraničných oblastiach Maďarska.
b) Hranice starých členov Európskej únie sú dnes otvorené.
c)  Najpočetnejšiu vrstvu, ktorá dnes cestuje za prácou do západnej Európy, tvoria len študenti.
d) Na pracovnom trhu v zahraničí sa ťažko uplatnia kvalifi kovaní odborníci.

 316. Pozorne prečítaj úryvok z Rozprávky o smetisku Ľubomíra Feldeka.  

  Kde bolo, tam to nebolo, a kde to nebolo, tam to bolo, bolo raz na lúke za jedným 
slovenským mestom smetisko a na tom smetisku hora najrôznejších vyhodených vecí. Tá hora 
bola taká vysoká, že zacláňala slnce. Musela kvôli tomu zasadnúť mestská rada a poradiť sa, 
či si mesto zvykne na život bez slnca, alebo radšej niečo urobí s horou smetí. Zvyknúť si na 
život bez slnca, to by bolo nákladné – usúdili starejší mesta. Museli by sme svietiť vo dne 
v noci elektrickým prúdom a elektrický prúd je drahý. Oveľa lacnejšie sú zápalky. Stačí jednou 
zápalkou škrtnúť a hora smetí sa zapáli a zhorí. A znovu sa budeme môcť opaľovať! Uzhodla sa 
mestská rada, že nebude váhať a horu smetí podpáli hneď na druhý deň ráno. 

Ktorá informácia vyplýva z ukážky? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. 
a) Smetisko obyvateľom mesta vôbec neprekážalo, boli s ním spokojní.
b) Elektrický prúd je lacný, obyvatelia radšej využijú tento zdroj a smetisko ponechajú. 
c) Obyvatelia mesta sa rozhodli, že nebudú trpieť taký neporiadok a smetisko podpália. 
d) Obyvatelia mesta sa ľahostajne správali, smetisko za mestom im neprekážalo.
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 317. Pozorne si prečítaj Ezopovu bájku Smädná vrana a zakrúžkuj písmeno pred správnou 
odpoveďou.

  Smädná vrana natrafi la na vedro s vodou. Robila všetko, čo bolo v jej silách, aby ho 
prevrátila, ale nijako ho nevládala zvaliť. No napokon dôvtipom predsa sa jej podarilo, čo 
chcela. Začala hádzať do vedra kamienok za kamienkom, až sa zdvihla hladina vody, a vrana si 
mohla pokojne uhasiť smäd. 

Ponaučenie je v jednej z týchto viet:
a) Múdremu povedz slovo, vykoná, čo treba.
b) Nech každý za svojím rozumom ide.
c) Kde nepomôže sila, treba si poradiť rozumom.
d) Lepšie dačo znať, ako mnoho mať.

 318. V uvedenom texte sa hovorí hlavne o pozitívnych účinkoch čokolády na ľudský organizmus. 
Iba v jednej vete sú spomenuté zložky čokolády, ktoré môžu mať škodlivý účinok pri 
konzumácii väčšieho množstva tejto pochúťky. Podčiarkni tie zložky v texte.

Vedci z Bostonskej univerzity pod vedením Dr. Blumberga zistili, že horká čokoláda znižuje 
krvný tlak u ľudí s hypertenziou. Čokoláda obsahuje fl avonoidy (antioxidačné látky), ktoré 
pomáhajú hladkému fungovaniu ciev a pravdepodobne tak znižujú riziko srdcových ochorení. 
Na druhej strane čokoláda obsahuje veľa tukov a cukrov, čo môže pri väčšom množstve pôsobiť 
na ľudský organizmus nepriaznivo. Horká čokoláda dokáže zlepšiť elastickosť ciev u fajčiarov 
– to tvrdia švajčiarski vedci pod vedením Dr. Cortiho. Sledovali skupinu fajčiarov, ktorí jedli 
denne horkú čokoládu so 74 % obsahom kakaa. Vedci zistili, že u tejto skupiny fajčiarov sa 
zlepšila elasticita ciev horných končatín a tak isto stav krvných doštičiek.

 319. Pozorne prečítaj text J. R. R. Tolkiena.

 Kto sú vlastne hobiti?
Sú to drobní ľudkovia, človeku siahajú až po pás a sú menší ako bradatí trpaslíci. Hobiti nenosia 
siahodlhé brady. V čarovaní sa takmer nevyznajú, ak nerátame rôzne fígle, ktoré im pomáhajú 
tíško a rýchlo zmiznúť, keď sa medzi nich zatárajú veľkí hlúpi ľudia ako my a dupocú ani slony, 
takže hobiti ich počujú na veľkú diaľku. Často mávajú guľaté brušká (ak je to len trochu možné, 
obedujú dva razy denne).
Obliekajú sa krikľavo. Topánky nenosia, lebo chodidlá majú od prírody tvrdé a porastené 
hrubými, hrejivými hnedými chlpmi. Majú dlhé, vrtké hnedé prsty, dobromyseľné tváre a 
smejú sa hlbokým šťavnatým smiechom.

J. R. R. Tolkien: Hobit (upravené)
Ktoré z uvedených tvrdení nevystihuje hobitov?

a) Hobiti využívaju rôzne fígle.
b) Hobiti sú bradatí trpaslíci.
c) Hobiti nenosia topánky.
d) Hobiti radi jedia.
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 320. Pozorne si prečítaj Ezopovu bájku O líške a černicovom kríku a zakrúžkuj písmeno pred 
správnou odpoveďou.

Líška bola ustatá a hladná. Celý deň sa túlala po lese a zháňala si potravu. Teraz sa vracala 
domov a nemala najmenšiu chuť niečím sa zdržiavať. Prišla k živému plotu, čo stál na ceste 
k jej brlohu. Bolo treba ísť popri ňom a nájsť dieru, cez ktorú by sa dalo preliezť. Líška však 
bola priveľmi unavená a znechutená a nechcelo sa jej dieru hľadať. Rozhodla sa, že sa dajako 
prepchá cez krovie. Skočila cez jarok k živému plotu. No pošmykla sa a labami sa zakvačila o 
černice, aby nespadla. Ker ju však škaredo poškriabal. „Lepšie by som urobila, keby som bola 
spadla a nečakala pomoc od teba,“ zahundrala trpko. Ker jej však odpovedal: „Máš mať viac 
rozumu a nechytať sa černice!“

Ponaučenie je v jednej z týchto viet:
a) Netrať nádeje, keď sa ti zle deje.
b) Kto nikdy do vody nejde, plávať sa nenaučí. 
c) Kto má šťastie, tomu netreba rozumu. 
d) Nečakaj pomoc od toho, kto ti nemôže pomôcť.

 321.  Pozorne prečítaj text.

Spoluhlásky z  hľadiska pravopisu rozdeľujeme na mäkké, tvrdé a  obojaké. Podľa tohto 
kritéria sa potom riadime, aj keď ide o písanie mäkkého i, í a tvrdého y, ý. Tu platí pravidlo, 
že mäkké i, í v koreni slova píšeme po mäkkých spoluhláskach, po obojakých spoluhláskach, 
v citoslovciach a v cudzích slovách (podľa písania v pôvodnom jazyku). Tvrdé y, ý píšeme po 
tvrdých spoluhláskach, v cudzích slovách (podľa písania v pôvodnom jazyku) a po obojakých 
spoluhláskach vo vybraných slovách.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Mäkké i, í píšeme vždy po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach.
b) Tvrdé y, ý píšeme vždy po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach.
c)  Tvrdé y, ý píšeme v koreni slov po tvrdých spoluhláskach, po obojakých spoluhláskach vo 

vybraných slovách a v cudzích slovách tak, ako sa píše v pôvodnom jazyku.
d)  Mäkké i, í píšeme v koreni slov po mäkkých spoluhláskach, po obojakých spoluhláskach vo 

vybraných slovách, v citoslovciach a v cudzích slovách (podľa písania v pôvodnom jazyku).

 322.  Prečítaj text istého lekára z Ďalekého východu, ktorý sa nezhoduje s tým, čo o zdravej výžive 
tvrdí západná veda.

Západná veda o výžive verí, že pokiaľ človek neskonzumuje určité množstvo tukov, škrobu, 
bielkovín, minerálov a vitamínov na deň, nie je možná zdravá výživa a dobré zdravie. 

Človek by sa nazdal, že západná dietetika so svojimi vypracovanými teóriami a výpočtami 
by nemala nikoho nechať v pochybnostiach o správnej strave. V skutočnosti však spôsobuje 
viac problémov, než ich rieši.

Jeden z tých problémov je, že západná veda o výžive sa vôbec nesnaží prispôsobovať stravu 
prírodným cyklom. Výsledkom je strava izolujúca človeka od prírody.

Je nerozumné očakávať, že sa zdravá strava dá dosiahnuť prísunom rozličných zložiek bez 
ohľadu na ročné obdobie. V porovnaní s rastlinami, ktoré zrejú v prirodzenom čase, obsahuje 
zelenina a ovocie vypestované mimo sezóny za neprirodzených podmienok menej minerálov 
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a vitamínov. Nečudo, že letná zelenina pestovaná na jeseň, či v zime, nemá tú chuť a vôňu ako 
zelenina pestovaná pod slnkom organickými alebo prírodnými metódami.

Odpovedz, prečo sa podľa autora uvedeného textu tradičná prírodná strava líši od stravy 
väčšiny západných národov. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a)  Lebo zdravá strava sa dá dosiahnuť prísunom rozličných vitamínov bez ohľadu na ročné 

obdobie. 
b)  Lebo zelenina a ovocie vypestované mimo sezóny obsahujú menej vitamínov a minerálov 

v porovnaní s rastlinami, ktoré zrejú v prirodzenom čase.
c) Lebo západná dietetika má správne teórie a výpočty o zdravej strave.
d) Lebo západná veda o výžive neizoluje človeka od prírody.

 323.  Prečítaj text zo zahraničnej tlače o nevýhodách mobilného telefónu, keď ho používa dieťa.

Do školy s mobilom?
Dnes, s postupom mobilných technológií, sa mobilný telefón dostáva k deťom skôr ako ke-

dykoľvek predtým. Dôvodom býva zväčša snaha rodičov o väčšiu kontrolu a kontakt s dieťaťom 
počas ich neprítomnosti. Táto príležitosť dnes často nastáva už pri nástupe dieťaťa do školy. Pri 
ukončení prvého stupňa základnej školy má mobilný telefón takmer polovica detí.

Pre takéto deti nie je mobil ani tak nástrojom pre komunikáciu, ako prostriedkom na hra-
nie, fotenie, prípadne sťahovanie nových obrázkov a melódií z internetu. Farebný displej a s 
ním aj určitá miera vybavenosti však so sebou nesú aj mnoho záporov. Pre malé dieťa sa mobil 
stáva hračkou a je len na rodičovi adekvátne obmedziť jeho používanie. Takýto spôsob zábavy 
sa postupne môže presadzovať na úkor klasických spôsobov trávenia voľného času. 

S farebným displejom prichádza aj ďalšia komplikácia v podobe neželaného obsahu. Mno-
ho rodičov by možno ostalo prekvapených, keby nazreli do telefónu svojej ratolesti. Ďalším 
problémom môže byť prezváňanie, či jednoducho otravovanie cudzích ľudí. Na jednej strane 
možno nevinná zábavka, na tej druhej však existujú jej omnoho nepríjemnejšie formy. Syste-
matické obťažovanie môže kdekomu znepríjemniť život a dieťaťu určite na pocite bezpečnosti 
nepridá.

Kedy je podľa autora uvedeného textu opodstatnené, aby deti používali mobil? Zakrúžkuj 
písmeno pred správnou odpoveďou.
a)  Mobil je prostriedkom na hranie, fotenie, prípadne sťahovanie nových obrázkov a melódií 

z internetu. 
b) Mobil sa pre malé dieťa stáva hračkou. 
c) Mobil umožňuje kontrolu dieťaťa a kontakt rodičov s ním.
d) Dieťa sa hrá s mobilom na úkor klasických spôsobov trávenia voľného času.
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 324. Pozorne prečítaj text.

Mystérium pasiansu
Keď sme sa v ten večer vrátili do hotela, objavili sme na dlážke obrovského pavúka. Oco sa naklonil a 
povedal: – Prepáč, kamoš, ale obávam sa, že tu dnes večer nemôžeš spať s nami. Objednali sme si dvoj-
posteľovú izbu a okrem nás dvoch sa sem už ďalší nezmestia. A mimochodom – účet – ten platíme my.
Oco mi pripadal ako totálny blázon, ale vtom na mňa lišiacky žmurkol:
– Tento je príliš vypasený na to, aby sme ho len tak zašliapli. Je taký urastený, že by sme ho 
mohli pokladať za indivíduum. A indivíduá sa nezabíjajú. 
– To ho necháme pokojne cupotať po podlahe a ľahneme si spať, či čo? 
– Ba čerta! Vyprevadíme ho pekne von.
A podujal sa vypoklonkovať milého pavúka von z izby.
Nechal som svietiť svetlo nad posteľou a pustil som sa do čítania tajomných príbehov hneď, ako 
som si bol istý, že otcovi opečiatkovali pas na hranici do krajiny snov.

Jostein Gaarder: Mystérium pasiansu (upravené)

V ktorej možnosti je uvedený význam slova vypoklonkovať? Zakrúžkuj písmeno pred správ-
nou odpoveďou.
a) pokloniť sa niekomu
b) prejavovať úctu
c) zbaviť sa niekoho
d) pozdraviť sa niekomu

 325. Všimni si časť cestovného poriadku  na novosadskej autobusovej stanici. (Skratky PD – 
pracovný deň, PDS – pracovný deň, sobota, PDSN – pracovný deň, sobota, nedeľa, SN – 
sobota, nedeľa). 

Je sobota a 8 hodín ráno. Žiaci zo Starej Pazovy a Lugu sú v Novom Sade a majú sa dostať do 
Kulpína na súťaž zo slovenčiny. Súťaž sa začína o desiatej a vítanie hostí o pol desiatej. 
Vyčítaj z cestovného poriadku:

a) čas odchodu autobusu, ktorým sa dostanú načas do Kulpína _____________
b) čas príchodu toho autobusu do Kulpína _____________
c) na ktorom nástupišti nastúpia do autobusu _____________ 
d) ako dlho budú čakať na stanici _____________

Čas odchodu Linka Čas príchodu Nástupište Deň 
615 Nový Sad – Kulpín 650 7 PDS
700 Nový Sad – Kulpín 735 6 PDS
820 Nový Sad – Kulpín 855 12 PD
845 Nový Sad – Kulpín 920 7 SN
930 Nový Sad – Kulpín 1005 6 PDS

1210 Nový Sad – Kulpín 1245 12 PDSN
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 326. Z tabuľky vypíš všetky gramatické údaje o prídavnom mene:

______________________________________________________________

Ohybný 
slovný 
druh

Neohybný 
slovný 
druh

Genitív 
mn. č.

Datív 
j. č. Vzor Rod Číslo

Podstatné 
meno rúk rúk žena ženský množné

Predložka nad

Prídavné 
meno bielemu bielemu pekný mužský jednotné

 327. Graf znázorňuje uverejnené výsledky na menej známej webovej stránke o jej návštevnosti 
počas uplynulých dní. Pozorne si ho prezri a napíš odpovede na otázky.

a) V ktorý deň dosiahla návštevnosť svoje týždenné maximum?   _________________
b) V ktorý deň dosiahla návštevnosť svoje týždenné minimum?   _________________
c) Bol počet návštevníkov v utorok vyšší ako vo štvrtok?  ___________
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 328. Na hodine slovenčiny žiaci pracovali v štyroch skupinách. Každá skupina žiakov mala 
v osobitnom úryvku vyhľadať zadané vetné členy. Úryvky boli rôzne. Pozorne prečítaj údaje 
v tabuľke.

Vetné členy

1. skupina základné vetné 
členy prívlastok predmet príslovkové 

určenie miesta

2. skupina predmet príslovkové 
určenie spôsobu podmet prístavok

3. skupina predmet príslovkové 
určenie času prísudok prístavok

4. skupina prívlastok základné vetné 
členy predmet príslovkové 

určenie spôsobu

Napíš poradové čísla skupín, ktoré mali okrem iných slovných druhov vyhľadať aj:
a) prísudok:  _____________________________
b) prívlastok: ________________________
c) príslovkové určenie spôsobu: ____________________________ 
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Písomné vyjadrovanie

 329. Podčiarkni z daných dvoch možností jednu, aby boli vety napísané správne.

a) Vtom/V tom dome už dávno nikto nebýva.
b) Vtom/V tom prišiel ďalší zákazník.
c) Pricestoval na krátko/nakrátko.
d) Miško bol ostrihaný na krátko/nakrátko.

 330. Do slov doplň chýbajúce písmená.

mil __ spolužiaci
ob __ dve deti
viacer __ neprišli
druh __ len tak postávali
otcov __ kamaráti
__áčsky __etrovec, ___áčskopetrovský

 331. V každej vete podčiarkni jedno slovo z dvoch ponúknutých, aby boli vety napísané správne.

a)   Chlapcov nechali večer samých/samích doma.
b) Bratovi/bratoví kamaráti nám pomohli uhasiť požiar.
c) Druhí/druhý sa zabávali, a on tam stál.

 332. Všimni si vyznačené slová a podčiarkni, čo je správne.

a) Včera som ho videl prvýkrát/prvý krát.
b) Bratia zostali v dome sami/samí.
c) Z dovolenky sa vrátila samá/sama.
d) Včasráno odišli obydve/obidve dievčatá na stanicu.



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
101

Gramatika, lexika, spisovná a 
nespisovná podoba jazyka

 333. V ktorom riadku sú všetky slová napísané správne?

a) deti robili krik, cesto vykislo, zajac je v kríku, plná mysa, vydieť
b) deti robili krik, cesto vykyslo, zajac je v kríku, plná misa, vidieť
c) deti robyli krik, cesto vykyslo, zajac je v krýku, plná mysa, vidieť
d) deti robili kryk, cesto vykyslo, zajac je v krýku, plná misa, vydieť

 334. Dopíš chýbajúce i/í alebo y/ý.

b...ť – udierať, v...r – krútňava, zav...jať – zabaliť, pes zav...ja, p...chá – bodá,

odb...ť – odmietnuť, dop...ť – vypiť do dna, m... – mne, v...ť – veniec,

kr...štáľové – sklo, kr...štálový – cukor.

 335. V ktorom riadku sú všetky slová napísané správne?

a)  obidvaja čítali, hodiny odbíjali, pichlo ma v boku, kvapky dažďa sipeli
b)  obydvaja čítali, hodiny odbíjali, pichlo ma v boku, kvapky dažďa sypeli
c)  obidvaja čítali, hodiny odbýjali, pychlo ma v boku, kvapky dažďa sipeli
d)  obidvaja čítali, hodiny odbýjali, pichlo ma v boku, kvapky dažďa sypeli

 336. Doplň do slov vynechané i/í, y/ý.

a) Dívali sa na pstruhy plávajúce v kr_štáľovej vode.
b) P_skľavý hlas signalizoval ľudu v_ťazstvo.
c) Kocúr sa utiahol do kúta a lenivo zaz__val.
d) Kam vstúpil, oz__val sa smiech.

 337. Dopíš i/í, y/ý.

Aké farb.... má, takými farb.... Pastier trúb....  Hlas trúb.... doďaleka  hlás.... zvesť. 

Ozvali sa mnohé hlas.... Máme nové píl...., dobre sa nám píl.... Chlapec vír.... vodu. 

V tejto rieke sú vír.... Hor.... mu za pätami. Nosili drevo do hor.... Zajtra oznám.... výsledky. 
Prečítaj si oznam.... 

 338. Vo vetách je vynechané i/í, y/ý. Pozorne prečítaj a dopíš chýbajúce písmená.

Pred obedom si um___  ruk___  m___dlom!
V kúte izb___  je skr___ňa. 
Slz___  jej tiekl___  po tvár___.
Z___vala a zakr___vala si rukam___  ústa.
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 339. V ktorom riadku sú všetky slová správne rozdelené? Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom.

a) po-skrý-va-né, ta-jom-nej, chví-ľoč-ku
b) posk-rý-va-né, ta-jo-mnej, chví-ľo-čku
c) posk-rý-va-né, taj-om-nej, ch-ví-ľoč-ku
d) poskrý-va-né, ta-j-om-nej, ch-ví-ľo-č-ku

 340.   Všimni si, ako sú rozdelené slová na konci riadka. Zakrúžkuj písmená pred tými riadkami, 
v ktorých sú všetky slová správne rozdelené.

       a) ge-om-e-tri-a, za-pís-ať
       b) pod-po-riť, sú-hvez-die
       c) po-u-krý-vať, re-a-kc-ia
       d) te-le-ví-zia, Be-le-hrad

 341. Zakrúžkuj písmená pred tými slovami, ktoré sú správne rozdelené na konci riadka.

a) na-variť   
b) nerob-iť
c) počas-ie
d) kotr-melec
e) vl-nený

 342. Vo vetách podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu.

1. Pes a mačka sa hrali.
2. Pred školou bolo rušno.
3. Mira prišla s bratom.
4. Vráť mi knihu!

 343. Vo vetách podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu.

a) Mačka vyskočila z pivnice.
b) Monika odišla k Jane.
c) Zostali bez peňazí.
d) Myš sa skrýva pod posteľou.

 344. Z viet vypíš slová, v ktorých nastáva spodobovanie spoluhlások. Slová zapíš tak, ako ich 
vyslovíš. Odpoveď napíš vedľa na čiaru. 

a) Pod posteľou leží pes. ______________
b) Prechádzala som sa s mamou. ______________
c) Bolí ma zub.  ______________
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 345.  Pozorne prečítaj vetu a doplň tabuľku.

 Hlas slávika sa ozýval z lesa.

Slovný druh (slovné druhy) Vetný člen
Hlas
slávika
sa ozýval
z lesa.

 346.  Vo vetách podčiarkni podmet a napíš, akým slovným druhom je vyjadrený.

a) Štadiónom zaburácalo mohutné hurá! ________________________
b) Dedo prišiel neskoro. ________________________
c) Lenivých v krúžkoch niet. ________________________
d) Fajčiť je zakázané! ________________________

 347.  V uvedených vetách sú podčiarknuté vetné členy. Napíš na čiary, ktoré sú to vetné členy a 
akými slovnými druhmi sú vyjadrené.

a) V obloku kvitli červené muškáty.
slovné druhy: _____________________ a _____________________ 
vetný člen: _____________________ 

b) Milan bol netrpezlivý.
slovné druhy: _____________________ a _____________________ 
vetný člen: ____________________ 

 348. Pozorne prečítaj vety. Podčiarkni slová, v ktorých neplatí rytmický zákon. 

a) Vedľa poľných ciest rastie tŕnie.
b) Na vešiaku visí niečí kabátik.
c) Pôjdem do mesta kúpiť novú súčiastku.
d) Na hodinách slovenčiny sme prečítali veľa básní.

 349. Z viet vypíš slová, v ktorých neplatí pravidlo o rytmickom krátení.

a) Vyberte z básní tú, ktorá sa vám najviac páči. ________________
b) Už druhýkrát nemal napísanú úlohu. ________________
c) Zásielka kníh prišla nepoškodená. ________________
d) Chladné počasie láka obyvateľov do výstavných siení. ________________ 
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 350. A.  Pozorne prečítaj vety a podčiarkni v nich slová, v ktorých neplatí pravidlo o rytmickom 
krátení.

1. So siatím ozimín pokročili.  
2. Černičím obrastené skálie sa zosypalo. 
3. Otec sa rozhodol kúpiť viacmiestne auto. 

B. V podčiarknutom slove v prvej vete sa druhá dĺžka nekráti:
a) lebo sa skloňuje podľa vzoru vysvedčenie.
b) lebo sa skloňuje podľa vzoru páví.
c) lebo je to prídavné meno stredného rodu.

 351. Uvedené podstatné mená daj do určeného pádu.

a) pľúca (genitív) ___________ 
b) gymnázium (genitív j. č.) ___________ 
c) vírus (genitív j. č.) ___________ 
d) tanier (lokál j. č.) ___________ 
e) kanál (lokál j. č.) ___________

 352. V každej vete vyhľadaj a podčiarkni pomnožné podstatné meno a urč, v ktorom je páde. Pád 
napíš na čiaru za vetou.

a) Viera si zdvihla na vlasy slnečné okuliare. ________________
b) Otec vytiahol klinec novými kliešťami. ________________ 
c) Sliny sa mu zbiehajú v ústach. ________________ 
d) Ide to ako v lete na saniach. ________________ 

 353. Uvedené pomnožné podstatné mená daj do určeného pádu a napíš na čiary. 

  ústa preteky nožnice
a) G _____________ _______________ ________________
b) D _____________ _______________ ________________
c) L _____________ _______________ ________________

 354. Pozorne prečítaj uvedené vety. Podčiarkni v nich cudzie nesklonné podstatné mená.

a) To ho povzbudilo, lebo sa prebojoval až do fi nále.
b) Po bezgólovom derby sme odchádzali plní energie.
c) Pred safari som Petrovi tvrdil, že konečne uvidí žraloka.
d) Časopis Historická revue obsahuje zaujímavé články.
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 355. V daných vetách si všimni vyznačené slová cudzieho pôvodu.

Mám rada nepečené guľôčky z gaštanového pyré. Nastupujeme do vlaku, postupne si skladáme 
veci do nášho kupé. Dostala som recept na ovocné košíčky s jahodovým želé. Hodinové defi lé 
tanečníkov v dobových odevoch stredoeurópskej módy z rozličných období bolo skutočne 
veľkolepé.
Z dvojice vyznačených slov zakrúžkuj to, ktoré je správne.
a) Vyznačené slová cudzieho pôvodu sú mužského/stredného rodu.
b) Vyznačené podstatné mená sa skloňujú/neskloňujú.

 356. Pozorne prečítaj uvedené vety. Vyznačené cudzie podstatné mená napíš do tabuľky podľa 
toho, či sa dajú skloňovať alebo sú nesklonné.

Konečne v dome zavládla harmónia. 
V bufete si občas kupujem malinovku. 
Na olympijskom defi lé sa zúčastnili reprezentanti všetkých štátov. 
V televízii hovoril známy kardiológ. 
Prosím si ešte trocha pyré. 
Ešte ráno zavolal  madam.

Cudzie podstatné mená, ktoré sa skloňujú Cudzie nesklonné podstatné mená

 357. Uvedené podstatné a prídavné mená daj do určeného pádu a napíš na čiaru.

a) prútie (inštrumentál j. č.) _______________
b) lístie (lokál j. č.)  _______________
c) pieseň (genitív mn. č.) _______________
d) vtáčí spev (genitív j. č.) _______________

 358. Pozorne prečítaj uvedené slová. Podčiarkni tie, v ktorých neplatí rytmický zákon.

netopierí, dievkach, spální, skálie, huslí, učiteliek, vôní, baraní, horúci, záhradám

 359. Utvor genitív množného čísla podstatných mien:

a) výhra __________________
b) tlačiareň __________________
c) strojáreň __________________

 360. Z daných podstatných mien utvor prídavné mená. (Pozor na pravopis!)

a) (Zuzka) otec – _________________ otec
b) (Petrovec) škola – _________________ škola
c) (Dunaj) voda – _________________ voda
d) (Vianoce) sviatky  – _________________ sviatky
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 361. K privlastňovaciemu prídavnému menu napíš písmeno P a ku vzťahovému písmeno V. 

____ líškin chvost 
____ mačkin úkryt
____ mačacie kroky
____ líščí kožuch

 362. Z uvedených vlastných podstatných mien utvor prídavné mená. Pozor na pravopis.

a) (Emília) rozprávanie ___________________  rozprávanie
b) (Peter) auto   ___________________  auto
c) (Kovačica) ulice  ___________________  ulice
d) (Filip) perá   ___________________  perá

 363. A. Podčiarkni jedno z uvedených dvoch privlastňovacích zámen v druhej vete, aby bola veta 
správna.

U susedov je pekná záhrada. Susedia sú pyšní na ich/svoju záhradu.

B. Napíš genitív, datív a inštrumentál jednotného čísla spojenia slov jeho sestra.

G  ____________________
D ____________________
I ____________________

 364. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom je správne použité privlastňovacie zámeno.

a) (Vierkina sestra žije v Nemecku.) Vierka pôjde do Nemecka k jej sestre.
b) (Mirovi kúpili tenisky.) Dnes pôjde v jeho nových teniskách do školy.
c) (Susedina dcéra skončila lekársku fakultu.) Suseda je hrdá na svoju dcéru.
d) (Mirko dostal kocúra.) Teraz každý deň nosí mlieko jeho kocúrovi.

 365. Do viet dopíš privlastňovacie zámeno svoj v príslušnom páde. (Pozor na pravopis!)  

a) Úlohu odpísal od ____________ spolužiaka.
b) Testy vyriešil so ____________ triednym učiteľom.
c) Rozlúčil sa so _____________  spolužiakmi.
d) Ochotne pomôžem ______________ susedom.

 366. Napíš slovom číslovky:

a) Kniha je rozdelená do (8) kapitol. _____________________
b) Úloha je na (27.) strane. _____________________
c) Dožil sa až (90) rokov. _____________________
d) Vybrala z tašky (2) nových šiat. _____________________
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 367. V uvedených skupinách slov sú podčiarknuté číslovky. Vypíš tie číslovky na zodpovedajúce 
miesto do tabuľky.

dvoje drevených sánok, na dvadsiatej druhej strane, dvadsaťjeden žiakov, píšem už druhý raz

základná radová násobná skupinová

 368. Číslovky napísané číslicami napíš slovami. Odpoveď napíš vedľa na čiaru.

a) strana 21 ________________________________________ 
b) 21. strana ________________________________________

 369. A. Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou, v ktorej je neplnovýznamové sloveso, a napíš, akú má 
funkciu v tej vete.

a) Vari si to sám nevedel?
b) Text ste napísali o deviatej.
c) Stojím pred vážnym rozhodnutím.
d) Susedov dom je vysoký.

B. Funkcia vo vete: ______________________________

 370. Pozorne prečítaj vety a všimni si vyznačené slovesá. 

1. Slnko je hviezda našej planetárnej sústavy. 
2. Ďatelina kvitne od mája do septembra. 
3. Chcel by som byť astronautom. 
4. Znenazdajky začalo snežiť. 

Zakrúžkuj písmená pred správnymi tvrdeniami.

a) Vyznačené sloveso v 1. vete je neplnovýznamové sloveso. 
b) Plnovýznamové sloveso v 2. vete má funkciu menného prísudku.
c) Vyznačené sloveso v 1. vete je časťou menného prísudku.
d) Vyznačené slovesá v 3. a 4. vete sú plnovýznamové slovesá.

 371.  A. Pozorne prečítaj vety. Podčiarkni v nich neplnovýznamové slovesá.

a) Vonku začína pršať. 
b) Susedov dom je vysoký.
c) Teraz bude hovoriť riaditeľ. 

 B. Z uvedených viet odpíš tú, v ktorej je slovesno-menný prísudok.
______________________________________________________________
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 372. V ktorom riadku je uvedený slovesný spôsob a čas slovesa z nasledujúcej vety? 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
Bol by som sa tešil.
a) podmieňovací spôsob, prítomný čas
b) podmieňovací spôsob, minulý čas
c) oznamovací spôsob, prítomný čas
d) oznamovací spôsob, budúci čas

 373. Pozorne prečítaj uvedené vety. Urč podčiarknutý slovesný čas a napíš na čiaru.

a) Strýko chodil na rybačku do blízkeho potoka. __________________
b) Píšem Ti list, lebo teraz mám času ____________________________
c) Prídem, keď sa naučím báseň. _______________________________
d) Keď prídem domov, budem pomáhať rodičom. __________________

 374. Dané slovesné tvary zaraď správne do tabuľky podľa toho, či sú určité alebo neurčité. 

spieva,   stojac,   smeje sa,   písali by,   šiť,   bude preskakovať

Určité slovesné tvary

Neurčité slovesné tvary

 375. Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmená pred tými vetami, v ktorých sú príslovky.

a) Pozeraj dole! 
b) Padá dole brehom.
c) Bolo mi dobre. 
d) Dobre, nezabudnem. 
e) Príď skôr. 
f) Je skôr žltý ako oranžový. 

 376. Pozorne prečítaj dané vety. Zakrúžkuj písmená pred tými vetami, kde je slovo dolu príslovka.

a) Budeš ležať rovno ako lata vo vzduchu a nespadneš ani hore, ani dolu.
b) Daj si dolu klobúk.
c) Hans bežal dolu brehom s koncom lanka v ruke.
d) Čln sa rútil dolu prúdom, prudkým ako v mlynskom náhone.

 377. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si vyznačené slová. Za prvou vetou napíš, do ktorého 
slovného druhu patrí vyznačené slovo. 

a) Všetky úlohy urobil naopak. _____________________
b) Naopak, budem rád, ak zostanete.
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 378.   K uvedeným vetám priraď správne vysvetlenie. (Zapíš zodpovedajúce číslo na čiaru.)

_____ Urobím to o hodinu.
_____ Urobím to za hodinu.

1. práca bude trvať hodinu
2. práca sa uskutoční o hodinu
3. práca sa začne o jednej hodine

 379. Pozorne prečítaj slovné spojenia. Nesprávne spojenia prečiarkni.

a) ďakujem za dar    /     ďakujem na dare
b) ísť (cestovať) autobusom    /   ísť (cestovať) na autobuse
c) mlynček za orechy   /    mlynček na orechy

 380. Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom je spojenie predložky s podstatným menom 
správne napísané.

a) zazvoní za minútu
b) počas vyučovania
c) klietka za zajace
d) mlynček za kávu

 381. Dopíš čiarky v nasledujúcich súvetiach.

1. Ani sa nepribližoval ani sa nevzďaľoval.
2. Povedz mi kedy pôjdeš do mesta a kúpiš tú knihu.
3. Hneď ako prišla k nám a uložila si šaty cítila sa ako doma.
4. Kým si bola malá vždy si tvrdievala že budeš lekárkou.

 382. Dopíš čiarky do súvetí.

Pri prameni sa pristavil smädný jeleň. Ako pil uzrel vo vode svoj obraz. So záľubou si obzeral 
svoje nádherné košaté parohy no keď mu zrak skĺzol na tenké a slabé nohy zmocnil sa ho 
pocit neľúbosti a mrzutosti. Ako tak pozoroval svoj obraz znenazdajky sa zjavil lev a začal ho 
prenasledovať.

Ezop: Jeleň a lev

 383. Pozorne prečítaj súvetia. Všimni si, kde sú napísané čiarky. Za súvetím, v ktorom je čiarka 
napísaná správne, napíš písmeno S a za tým, kde je napísaná nesprávne, napíš N.

a) Rozbehol som sa až mi, vietor nafukoval vetrovku.  _______
b) Vtedy Michal spomalil, obzrel sa na mňa a žmurkol. _______
c) To bola príležitosť akú Ondrej, nemohol prepásť.  _______
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 384. Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmená pred tými vetami, v ktorých sú častice.

a) Doslova sa triasol od strachu.
b) Text treba odpísať doslova.
c) Jeho hlas znel vážne.
d) Vážne, otec o tom hovoril.

 385. Zakrúžkuj písmená pred tými vetami, v ktorých je vyznačená častica.

a) Dobre, pôjdeme tam zajtra.  
b) Urobíme to dobre a načas, neboj sa. 
c) Zajtra sa vrátim skôr ako zvyčajne. 
d) Je skôr žltý ako oranžový. 
e) Dom stál konča dediny.
f) Veru, bol som unavený.

 386. Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si vyznačené slová.

1. Neteší sa, naopak, zúri. 
2. Pravda, tie časy sú už za nami. 
3. To je veru riadny kus cesty.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. V uvedených vetách sú vyznačené:
a) príslovky
b) predložky
c) častice

 387. Z uvedených slov utvor vetné sklady.

zošity, na, a, knihy, stole, ležali 

a) jeden prisudzovací sklad _____________________ 
b) jeden určovací sklad _____________________ 
c) jeden priraďovací sklad _____________________

 388. Zo slov utvor vetné sklady.

sestra, na, stôl, chlieb, vyložila, a, maslo
a) dva určovacie sklady  _______________________________________
b) jeden prisudzovací sklad  ______________________________________
c) jeden priraďovací sklad _______________________________________

 389. Z uvedených slov utvor vetné sklady.

detektív,  previnilcov,  nebezpečných,  a,  zločincov,  slávny,  vypátral

a) prisudzovací sklad _____________________
b) určovací sklad _____________________
c) priraďovací sklad _____________________
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 390. V ktorom riadku je správne napísaná čiarka v danom podraďovacom súvetí? Zakrúžkuj 
písmeno pred správnou odpoveďou.

a) Pred stajňou z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.
b) Pred stajňou, z ktorej vyšiel boli štyri košaté javory.
c) Pred stajňou, z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.
d) Pred stajňou z, ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.

 391. Zakrúžkuj písmená pred podraďovacími súvetiami, v ktorých je správne napísaná čiarka.

a) Cítim, že príde búrka.
b) Cítim že, príde búrka.
c) Urobil tak, ako sľúbil.
d) Urobil, tak ako sľúbil.

 392. Pozorne prečítaj súvetia. Dopíš čiarky.

a) Bolo slnečno ale fúkal studený vietor.
b) Nevedela čo si má o tom myslieť.
c) Hnevalo ho že mu nechceli pomôcť.
d) Kúpili jej kabát aký si vždy želala. 

 393. Pozorne prečítaj súvetia. Dopíš čiarky.

a) Aj polievku zjedol aj zemiaky mu chutili.
b) Vždy sa bojíme toho čo nechápeme.
c) Kto nič nerobí nič nepokazí.
d) Anka je taká že sa s každým porozpráva.

 394. Pozorne prečítaj zložené súvetie.

Zrejme si uvedomil, že tu môže loviť, kedy si len zmyslí, a vydal sa na prechádzku po zadnom 
dvore, pričom všetko oňuchával a ohmatával.

A.  Doplň vynechané slovo do nasledujúcej vety.
Uvedené súvetie je utvorené zo __________ viet.

B.  Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Prvé dve vety v súvetí tvoria podraďovacie 
súvetie s vedľajšou vetou:

  a) predmetovou 
  b) prívlastkovou
  c) prísudkovou
  d) príslovkovou 
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 395. Pozorne prečítaj uvedené zložené súvetia.

1.  Muž neveriaco potriasol hlavou, prevaľoval a poťažkával kameň v rukách a nakoniec si 
uľahčene vzdychol.

2.  Keď už orol hodný čas krúžil, skúsil som napodobniť piskot lapeného zajaca, aby som    
mohutného vtáka privábil na dostrel. 

A. Doplň vynechané slová do nasledujúcej vety.
Prvé súvetie je utvorené zo __________ viet a druhé z_______ viet.

B. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
Prvé dve vety v druhom súvetí tvoria podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou:

a) príslovkovou miestnou
b) príslovkovou časovou
c) príslovkovou spôsobovou
d) príslovkovou príčinnou

 396. Pozorne prečítaj zložené súvetie.

Zákon džungle jasne hovorí, že každý vlk môže opustiť svorku, keď sa ožení, no len čo si mláďatá 
odchová natoľko, že vedia chodiť, musí ich priviesť k svorke na poradné zhromaždenie, ktoré sa 
zvyčajne schádza každý mesiac na splne, aby ich ostatní vlci spoznali.

Podčiarkni vo vetách po jedno z dvoch vyznačených slov, aby tvrdenia boli správne.

a) Uvedené súvetie je utvorené z ôsmich/deviatich viet.
b)  Prvé dve vety v súvetí tvoria podraďovacie súvetie s vedľajšou prívlastkovou/ predmetovou 

vetou.

 397. Pozorne prečítaj zložené súvetie.

Skončilo sa to tak, že vyletel na pol druha metra kolmo do výšky a dopadol na to isté miesto, 
odkiaľ sa odrazil.

A. Napíš na čiaru, koľko viet je v uvedenom súvetí. _______________

B.  Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Prvá a druhá veta v súvetí tvoria podraďo-
vacie súvetie s vedľajšou vetou:

  a) predmetovou 
  b) prívlastkovou
  c) prísudkovou
  d) príslovkovou
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 398. Pozorne prečítaj uvedené texty. V prvom texte vyhľadaj historizmus, v druhom  knižné slovo 
(poetizmus), v treťom jeden neologizmus a vypíš ich na čiary vedľa textu. 

1.
Odniekiaľ zhora sa ozvalo búchanie ťažkých dubových dverí, po chodbe zaškrípal piesok pod 
čižmami drábov. Už idú. Idú po neho. Vzdychol si úľavou, pretože vedel, že vyslobodenie sa 
blíži.  _________________________

Juraj Kiss: Umučenie Jánošíka
2.
Za kúpanie v nočnej rieke
luna platí zlatými dukátmi.   _______________

Dezider Banga: Motýľ noci
3.
Práca na novom programe sa zvyčajne začína na stole programátora, ktorý určí návrh budú-
ceho programu. Kratšie programy môže písať iba jeden človek, ale aj tak by mal použiť návrh. 
Programovanie bez návrhu vedie najčastejšie k zlým programom. ________________ 

Z inernetu (Wikipédia) 

 399. Priraď k pojmom po dve slová, ktoré patria do označenej skupiny slov.

vesna, chémia, hokej, matika, prezident, terapia, luna, telka

a) termíny ______________________
b) cudzie slová (internacionalizmy) ______________________
c) slangové slová ______________________
d) knižné slová ______________________

 400. Pozorne prečítaj uvedené texty. V prvom texte vyhľadaj historizmus, v druhom knižné slovo 
(poetizmus) a vypíš ich na čiary vedľa textu. 

1.
„No to, veru darmo máš ťažké srdce na mňa. Vidí boh i svet, že som nie ani márnotratnica, ani 
nič, že ti všetko verne a svedomite opatrujem, ako len najlepšie môžem. Veru ma nik nevidel, 
že by som len jeden groš bola zmárnila. ____________

Martin Kukučín: Ako sa kopú poklady
2.
Nádherne svieti luna a cítim, ako svitá,
čakáš ma stále, láska, to môj hlas sa ťa pýta.
Nádherne svieti luna a prístav náhle vstáva,
vrátim sa k tebe, milá, mne láska nádej dáva. ________________

Peter Stašák: Nádherne svieti luna

 401. K uvedeným slovám utvor slová s opačným významom pomocou predpony:

plnovýznamový – __________________
významný – __________________
veľký – __________________
príznakový – __________________
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 402. Utvor príslovky z daných slov:

pekný ____________ 
pomalý ____________ 
zvláštny ____________
lenivý     _____________

 403. Utvor názvy osôb zo slovies:

vyrábať  __________________ 
previniť sa __________________ 
zbierať  __________________
zapisovať __________________

 404. A. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Slová, ktoré rovnako znejú, ale pomenúvajú rozdielne javy, sa nazývajú: 

a) synonymá 
b) homonymá
c) antonymá
d) jednovýznamové slová 

B. Uveď dva významy slova čelo.

a) _______________________________ 
b) _______________________________ 

 405. Vysvetli význam homoným.

a) zámok ______________________     zámok ______________________
b) kvákať ______________________     kvákať ______________________

 406. Napíš na čiary k zodpovedajúcim vysvetleniam buď slovo granát, alebo grafi t.

a) ____________ – druh munície plnenej výbušninou, ktorý exploduje pri náraze
b) ____________ – čierny mäkký nerast, tuha  
c) ____________ – tmavočervený polodrahokam
d) ____________ – obrazy vytvárané sprejmi na fasádach domov a iných plochách

 407. A. Čím je slovné spojenie čítam Tajovského?

a) personifi kácia
b) prirovnanie
c) metonymia
d) žiadna z uvedených možností

B. Vysvetli význam spojenia recituje Rúfusa.
___________________________________________ 
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 408. Pozorne prečítaj uvedené jazykové prostriedky, všimni si vyznačené slová a napíš odpovede.

a) Vysvetli význam personifi kácie: Aj zvony vo vysokej drevenej zvonici mlčia.
______________________________________

b) Vysvetli význam metonymie: Včera som dočítala Jarunkovú.
___________________________________________

 409. A. Slovné spojenie mesiac zíza do okien:

a) je personifi kácia.
b) je prirovnanie.
c) je metonymia.
d) nie je žiadna z uvedených možností.

B. Vysvetli význam spojenia recituje Miroslava Válka.
___________________________________________

 410. A. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Slovná zásoba slovenského jazyka je spracovaná: 
1. v slovníku cudzích slov 
2. vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka 
3. vo frazeologickom slovníku 
4. v slovensko-nemeckom slovníku

B. Význam prevzatého (cudzieho) slova zisťujeme:
1. vo frazeologickom slovníku
2. v slovníku cudzích slov
3. v synonymickom slovníku
4. v pravidlách pravopisu

 411. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Vysvetlenie slovného spojenia nosiť všetko na vlastnej hlave môžeme nájsť: 
a) v synonymickom slovníku 
b) v Atlase slovenských hlások 
c) v Malom frazeologickom slovníku 
d) v Štylistike slovenského jazyka autora Jozefa Mistríka 

B. K slovu kráčať najviac slov s podobným významom môžeme nájsť:
a) v synonymickom slovníku
b) v slovníku cudzích slov
c) v Krátkom slovníku slovenského jazyka  
d) v pravidlách pravopisu
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 412. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Vysvetlenie príslovia tichá voda brehy podmýva si môžeme nájsť: 
a) v slovníku cudzích slov 
b) v Pravidlách slovenského pravopisu 
c) v Malom frazeologickom slovníku 
d) v slovensko-nemeckom slovníku

B. Význam slovenských slov zisťujeme:
a) v synonymickom slovníku
b) v slovníku cudzích slov
c) v Krátkom slovníku slovenského jazyka  
d) v Pravidlách slovenského pravopisu

 413. Pozorne prečítaj uvedený text a všimni si podčiarknutú vetu.

      V tie časy žil kdesi v ďalekej krajine jeden človek, ktorý mnoho vedel a všetky zelinky 
a korienky poznal, aj všelijaké vôdky a olejčeky pripravovať vedel; ale pre svoju chudobu 
k ničomu prísť nemohol a so ženou aj deťmi biedu trel. Ešte ho druhí pred kráľom obžalovali, 
že je bosorák a darmožrút a taký ortieľ mu vyšiel od kráľa, aby sa neopovážil nikoho v jeho 
krajine liečiť. 
     Práve, keď mu tento ortieľ ohlásili, išiel smutný domov cez ulicu a rozmýšľal, čo si on už 
teraz počne, keď tu počuje vytrubovať, že tam a tam jesto taký a taký chorý kráľ a kto by len 
pri ňom jednu noc vydržal, nuž mu dajú toľko zlata, koľko sám odváži. „Toto ti je voda na môj 
mlyn,“ – pomyslel si náš vedomec, zobral svoj šiator a poď za chýrom do ďalekej krajiny ku 
smradľavému kráľovi. 

Pavol Dobšinský: Zlatná krajina

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. V podčiarknutej vete výpoveď Toto ti je voda 
na môj mlyn znamená, že:

a) si kúpi mlyn, ak dostane zlato 
b) aj bohatého môže postihnúť nešťastie
c) mu správa prišla vhod
d) zlý chýr sa dostane ďaleko

 414. Vysvetli význam ustálených slovných spojení pomocou daných slov. Číslo pred 
zodpovedajúcim slovom napíš na čiaru pred vetou. 

Aký  je človek, ak... 

a) ______ Mlčí ako ryba. 1. úspešný
b) ______ Nesie sa ako páv. 2. dobrosrdečný 
c) ______ Pláva s prúdom. 3. prispôsobivý 
d) ______ Dušu by na dlaň vyložil. 4. pyšný
e) ______ Spraví dieru do sveta. 5. tichý
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 415. Pozorne prečítaj uvedený text a všimni si podčiarknutú vetu.

Starká počúvne. „Musím, dieťa moje, veď som ja tu ostatná litera v abecede.“ Starká sa veľmi 
bojí kriku, preto každému ustupuje, starému otcovi aj mojej mame.

Mária Ďuríčková

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. V podčiarknutej vete výpoveď veď som ja tu 
ostatná litera v abecede znamená, že:
a) starká musí poslúchať, lebo nevie čítať.
b) starká je veľmi dôležitá v rodine.
c) starká pozná všetky písmená.
d) starká sa cíti bezvýznamná.
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Literatúra

 416.  Pozorne prečítaj texty a krížikom označ správnu odpoveď.

1. 
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? – Dvanásti sokoli.
Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,
akých ľudské oči viacej nevideli!

2.
Mara neprichádzala k sile. Nebolelo ju takto nič, na nič sa nežalovala, ale len cítila veľkú slabosť. 
Už prešli aj dva týždne, doba vádzky, ale ona vzdor pechoreniu sa nemohla chodiť. Domáci boli 
znepokojení, hlavne ale matka, tá nemala pokoja. Denne i tri razy si dobehla dievku vidieť, či 
jej je nie lepšie. Vypytovala sa starostlivo, prizerala sa na ňu.

Ján Čajak: Suchoty
3. Láska je, keď sa láskajú
   slnko a kvet,
   keď jarný dáždik
   umyje svet,
   keď dvadsať pestrých motýlíc
   prinesie radosť do ulíc.  

áno nie
Úryvok číslo 2 je úryvok z epiky.
Úryvok číslo 2 je úryvok z povesti.
Úryvok číslo 1 je úryvok z drámy.
Úryvok číslo 3 je úryvok z lyrickej básne. 
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 417. Pozorne prečítaj uvedené texty a každý z nich zaraď do literárneho druhu a literárneho žánru. 

1.
 Drahá Kitty,  PONDELOK VEČER, 8. NOVEMBRA 1943

keď si raz prečítaš túto kôpku listov, istotne si všimneš, že som ich písala v rozličných duševných 
rozpoloženiach. Považujem za dosť smutné, že tu ľahko podlieham rozličným náladám. 
Mimochodom, netýka sa to len mňa, ale aj všetkých ostatných. Keď si prečítam nejakú knihu, 
ktorá na mňa zapôsobí, skôr, než sa opäť ocitnem s ostatnými, musím sa s týmto dojmom 
vnútorne vysporiadať, inak si o mne pomyslia, že som spadla z mesiaca. 

2. 
Bol jeden cár, mal troch synov a jednu dcéru, ktorú vychovával ako vtáčika v klietke a chránil 
ako oči v hlave. Keď dievčina vyrástla, vypýtala sa jedného večera od otca, aby jej dovolil vyjsť 
s bratmi do záhrady na prechádzku. Otec privolil. Ale len čo vykročila z paláca, priletel šarkan, 
vychytil bratom sestru a vyniesol ju k oblakom. Bratia pribehnú k otcovi, vyrozprávajú, čo sa 
stalo, a zaumienia si, že pôjdu svoju sestru hľadať.

Literárny druh Literárny žáner
1.
2.

 418.  Pozorne prečítaj uvedený text. Je to úryvok z diela Rudolfa Jašíka Námestie svätej Alžbety. 
Napíš na čiaru literárny druh a žáner tohto diela. 

– Som Židovka! – znelo to zúfalo a pyšne. – Igor, ty ešte nič nevieš. Každý Žid musí od 
zajtrajšieho dňa nosiť na prsiach hviezdu. Žltú Dávidovu hviezdu! Synovia a dcéry Dávidovej 
hviezdy, ha... – akosi chorobne sa rozosmiala. Igor stŕpol.
Eva vecne, ako stroj, bez jediného záchvevu citu doložila:
– Keby bolo svetlo, videl by si, ako mi pristane. Vzala som si ju so sebou. Budem ju nosiť na 
srdci. Je z najlacnejšej látky – ako pre Židov.

Literárny druh: __________________________ 
Literárny žáner: __________________________

 419. Pozorne prečítaj úryvky a na čiaru po každom texte napíš, o aký literárny druh ide.

a) BERNOLÁK: Ja som Anton Bernolák a idem zo Slaného. Všimol som si.
    NAPOLEON: Čo ste si všimli?
    BERNOLÁK: Tie cesty v zlom stave.
    NAPOLEON: Opäť sme vyhrali jednu bitku a tak sme trochu oslávili. 

Stanislav Štepka: Ako sme sa hľadali
    _______________

b)  Jasné zimné popoludnie... Mrzne, len tak praští a Nadenke, ktorá sa ma drží pod pazuchu, 
pohrávajú sa striebristou inovaťou kučery na sluchách i páperček nad hornou perou.   

A. P. Čechov: Žartík
    _______________



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
120

 420. Doplň chýbajúce údaje.

Dielo Autor Postava Lit. druh Lit. žáner
1. František Hečko Marek Habdža román
2. Rysavá jalovica Adam Krt epika

 421. Pozorne prečítaj uvedený text a doplň do tabuľky chýbajúce údaje (názov diela, z ktorého je 
úryvok, literárny druh a žáner, do ktorého dielo patrí).

  Raz večer, snívala už o nových panských šatách – bolo to pred zápisom do piatej triedy 
– otec začal:
  – Zuzka moja, nepójdeš s materou do boudu. Pozbieraj knižke a predaj ich. Chmeľ 
nás oklamau, bratovi som podpísau zmenku na stotisíc dinárov a dlžoba s úrokom čo deň – to 
väčšia. Nemóžem ťa na paničku vychovať, misíš sa naučiť robiť.
  Zaplakala. Lúčila sa so školskými knihami, ale ich nepredala. Lúčila sa so školou, ale na 
ňu nezabudla. Život sa postavil proti nej...

Dielo Autor Postava Lit. druh Lit. žáner
Ján Čajak ml. Zuzka Turanová

 422. Pozorne prečítaj uvedený text. Napíš názov toho diela, meno a priezvisko autora a zaraď to 
dielo do literárneho druhu. 

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.

Názov diela: ____________________________________
Autor diela: ____________________________________
Literárny druh: __________________________________

 423. Pozorne prečítaj uvedený text. Napíš názov diela, o ktorom sa v texte hovorí, a zaraď to dielo 
do literárneho druhu. 

Hlavnou postavou románu Jána Čajaka ml. je bohatý sedliak našej dediny Ďuro Sirák, ktorý 
dostal nečakané pozvanie na ministerskú svadbu do Belehradu. Kvôli tomuto pozvaniu vyšiel 
na posmech v dedinskom policajnom úrade, dostal nové meno a vytrpel veľa nepríjemností, 
kým sa na svadbu dostal.

Názov diela: _______________________________________
Literárny druh: _____________________________________
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 424. Pozorne prečítaj uvedené texty a pri každom zakrúžkuj správnu odpoveď. 

A. Epické dielo, ktoré má krátky až stredný rozsah, vystupuje v ňom málo postáv, rozprávanie 
sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh, bez opisných a ďalších dejových zložiek a často sa 
končí výrazným a prekvapujúcim záverom, je:

a) poviedka b) rozprávka c) novela d) román

B. Veľké epické dielo – v ňom autor zobrazuje široký a zložitý úsek života, dej sa obyčajne 
odohráva v dlhšom časovom rozpätí, má veľký rozsah a zložitú kompozíciu; okrem hlavných 
postáv, prostredníctvom ktorých sledujeme hlavnú dejovú líniu, vystupuje tu aj mnoho 
vedľajších postáv, ktoré dotvárajú vedľajšie dejové línie, čiže epizódy.

Toto epické dielo je:

a) novela b) rozprávka c) poviedka d) román

C. Menšie epické dielo – opisuje len jednu udalosť a predchádzajúce a nasledovné udalosti sa 
spomínajú len mimochodom; dej má jednoduchý a vystupuje v ňom málo postáv; hlavnou 
postavou je obyčajný človek, ktorý je opísaný v krátkom časovom úseku; kompozícia tohto 
diela znamená vytváranie jedného celku z menších častí.

Toto epické dielo je:

a) novela b) rozprávka c) poviedka d) román

 425. Pozorne prečítaj uvedené charakteristiky románu a poviedky. Za každou vetou je čiara, na 
ktorú treba napísať písmeno P alebo R podľa toho, či je to charakteristika románu (R) alebo 
poviedky (P).

a) veľké epické dielo, ktoré má veľký rozsah a zložitú kompozíciu – ________ 

b) vystupuje v ňom málo postáv – __________
c) epické dielo, ktoré má krátky až stredný rozsah – _________
d)  okrem hlavných postáv, prostredníctvom ktorých sledujeme hlavnú dejovú líniu, vystupuje 

tu aj mnoho vedľajších postáv – _________
e)  rozprávanie sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh, bez opisných a ďalších dejových 

zložiek – ________

 426. Pozorne prečítaj uvedené charakteristiky prozaických diel. Zakrúžkuj písmená pred tými, 
ktoré sú príznačné pre rozprávku. 

a) zobrazuje človeka v zložitých spoločenských situáciách
b) vyskytuje sa viacero postáv v zložitých vzťahoch medzi nimi 
c) príbeh je vymyslený a má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov
d) postavy sú jednoduché, ich vlastnosti sú vopred ustálené, hlavný hrdina má kladné vlastnosti
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 427. Pozorne prečítaj text z poviedky Ťapákovci a všimni si podčiarknuté skupiny slov a vety.

  Nechce Iľu nik, lebo sa vyvyšuje nad všetky druhé. Je i v obecnej službe: je babicou. 
Bola na kurze v Sobote zo dva mesiace a odvtedy drží sa nad druhé povýšene, akoby bola nie 
zo sedliackeho, ale z panského rodu. Nič sa jej odvtedy nepáči v dome, s ničím nie je spokojná. 
Naúča, majstruje a chce zrútiť staré obyčaje, odjakživa u Ťapákov zakorenené. (...)
  Na poludnie vystúpila Iľa, že je chyža malá, nespracú sa do nej, i žiadala, aby sa postavil 
ešte jeden dom.
  „Ale vy, čo by vás toľko bolo, že by ste jeden druhému na hlavách chodili – vy nedbáte. 
Druhí ľudia, aj čo ich je pomenej, hľadia sa jeden druhému vystúpiť, ale vy sa potkýnať budete 
jeden do druhého, a neťuchnete sa. Vy na piaď od nosa nevidíte, nehodníci!“  Z chlapov boli 
vtedy traja v izbe, no nedbali a neohlásili sa, akoby Iľa nie im, ale ktovie komu vravela. Ani ženy 
sa nezastarejú. Lení sa im jazyky pohnúť... 
  (...) Či je toto chyža? To je jama zdusená. Či je to zdravo? Veď vám ja len dobre chcem. 
Ale vy na múdrejšieho nepodbáte. Veď ste takí všetci, ako v pivnici vyrastení – bez akomak 
farby. Ani krvi nemáte v sebe, ale mlieko ako pavúci – cmar akýsi. Mne i v Sobote doktori vždy 
vravievali, že je dobré povetrie a čistota pol života, a také je i porekadlo. A toľko ľudu! Keď sa 
chytíme, za mesiac spravíme dom!“
  „A čo ti hneď sám kráľ povedal, my vovedno ostaneme, ako bolo dosiaľ. Tu po 
dvadsaťdva ľudí bývalo, teraz nás je len šestnásť, a už ti je tesno!“
  Večer Iľa vynašla si kázeň robiť, že chlapi oračku nezapočali. Boli všetci v izbe, no 
nepodbali na ňu ani teraz. Úplná nedbalosť a fl egma lipela im na dušiach.

Pokús sa nasledujúce antonymá priradiť k  Ťapákovcom a Ili a zapíš ich do tabuľky:
statickosť – dynamickosť, minulosť – budúcnosť, pasivita – aktivita, konzervatívnosť – 
pokrokovosť.

Ťapákovci
Iľa

 428. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Hrdinský zápisník, ktorú napísala Klára Jarunková.

Dnes, pred kreslením, Mišo povedal:
– ... spravíme zo mňa leoparda.
Potom si vyzliekol košeľu a my sme maľovali škvrny na Mišov chrbát... 
Keď bol hotový, strašne zareval a začal obháňať dievčence. Ony zabudli, že je to Mišo Juran, 
a mysleli si, že je to naozajstný leopard, a strašne kričali... 
Keď prišli do triedy, Mišovi kvapkala z vlasov voda a pani učiteľka povedala:
– Priznajte sa dobrovoľne, aby som vedela, kto sú tí umeleckí maliari. Chcem ich odmeniť.
My sme vedeli, aká to bude odmena, a boli sme ticho. Potom sme pozreli na Červenku a Elišu 
Košecovú, lebo sme chceli vedieť, či nebudú žalovať. Ale oni sa nehlásili a boli tiež ticho.
Potom Mišo povedal:
– Ja som sa nafarbil sám.
Pani učiteľka povedala:
– Ty si teda veľký artista. Hotový hadí muž. Vieš si pomaľovať vlastný chrbát. Škoda, že si ho 
potom nevieš aj umyť. Viete čo, žiaci, rozmyslite si to do slovenčiny. Ak sa vinníci nepriznajú, 
odnesie to celá trieda.
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Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.
 a) Učiteľka povedala, že je Mišo veľký artista, lebo si to o ňom skutočne myslela. 
b) Červenka a Eliša Košecová potvrdili mienku svojich spolužiakov, že sú žalobaby.
c) Mišovi spolužiaci boli rovnakí nezbedníci ako aj on, lebo podporili jeho návrh. 
d) Mišo chcel prebrať zodpovednosť za svoj skutok, ale jeho spolužiaci boli nejednotní. 

 429. Pozorne prečítaj úryvok z poviedky Autostop, ktorú napísala Jaroslava Blažková.

Matka vybehla za ním a vrieskala:
– Robino, Robino!
Matka zavýjala ako siréna, ale Robino sa spravil hluchým, stiahol hlavu medzi plecia a robil 

dlhé kroky... Ale veď donekonečna nemôže byť dojčaťom, ktoré nosila v bielom vlniaku. A kto-
ré ľúbila, pretože nevedelo povedať: Daj, a tobôž: Nie...

Matka, nabitá rozčúlením ako batéria, vyháňa (mladších) bratov z postele. Väčšiemu uš-
tedrí buchnát, mladšiemu bozk, ako jej káže cit pre symetriu... A oni pochopia, že Robino teda 
predsa odišiel. Potichu schmatnú chlieb a hybaj na dvor. Nechce sa im počúvať litánie... Skryjú 
sa za šopu, kde má mačka pelech. Matka sa štrbinou neprepchá, nevidí ich, nemôže za nimi. 
Neozvú sa, ani keď ich volá. Tí sú už, kamarát, z iného cesta.

(skrátené) 

Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením. Z úryvku sa dozvedáme:
a) že Robino nikdy neposlúchal matku a nakoniec odišiel z domu. 
b) že sa bratia rovnako správali ako Robino, keď bol v ich veku.
c) že Robino odišiel z domu, lebo sa inak nevedel vzoprieť matke. 
d) že bratia boli lepší ako Robino, lebo vždy poslúchali matku.

 430. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Dievča s maskou Jany Šulkovej.

„Čo je to s tebou, Mirka?“ 
Mila zahasí cigaretu a chytí ma za plece. Očividne si všimla môj prázdny pohľad.
„Nič,“ odpoviem vlažne a sklesnuto.
„Moja, neklam mi, veď vidím, že ťa niečo trápi.“
Vyložím si nohy na hojdačku, pritisnem ich k bruchu a objímem.
„Cítim sa osamelo,“ vylezie zo mňa nakoniec úplne potichu.
„Myslela som si, že keď sa zmením, budem pekná a budem sa viac baviť s ľuďmi, nebudem 

sama. Mám však pocit, že sa takmer nič nezmenilo. Mama s otcom sú totálne pohltení prácou 
a so mnou prehodia sotva zopár viet za týždeň. Snívam o tom, že sa ma mama spýta, či ma 
netrápi láska alebo hocičo iné. Jednoducho sa s ňou chcem rozprávať tak, ako sa rozprávajú 
matky s dcérami. A od otca chcem, aby vyvádzal, keď ma vezme chlapec na rande. Odkedy si 
pamätám, len pracujú a pracujú. Keď som bola malá, starala sa o mňa nejaká pestúnka. Nikdy 
nie oni sami.“

Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.
a) Mirka je dospievajúce dievča a je nešťastná, lebo nie je pekná.
b) Mirka je rozmaznané dospievajúce dievča, lebo chce byť vždy v strede pozornosti.
c)  Mirka sa cíti osamelo, lebo napriek námahe zmeniť sa, nepodarí sa jej získať pozornosť 

vlastných rodičov.
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 431. Pozorne prečítaj úryvok z knihy Kláry Jarunkovej Brat mlčanlivého Vlka.

Už nám chýbalo do cieľa iba pár metrov, keď sme zbadali presne uprostred sedla úzky 
čierny mrak. Vynáral sa spoza hrebeňa a čím viac sa ukazoval, tým bol širší. A namojpravdu 
skoro celkom čierny na tom jasnom nebi. Psi bežali popredku, no odrazu sa zarazili a začali 
cúvať k nám. Od chrbta nás ešte hrialo slnko, ale mračno už vystúpilo do tej výšky, skoro až 
k slnku. Prevaľovalo sa nám pred očami, nadúvalo a rozťahovalo a bolo už príšerne široké – od 
Ďumbiera až po Chopok. Vietor zosilnel a strašnou rýchlosťou hnal proti nám desnú tmu. Boj 
začal skučať. 

– Späť! – zakričal Vuk. – Rýchlo späť!
A hneď nato:
– Drž sa pri mne! Ďuro!!
Bleskove sme sa obrátili, ale už bolo neskoro.
V tej chvíli sa čierny mrak prevalil cez hrebeň, zastrel slnko, dostihol nás a zajal. Nevideli 

sme si ani pod nohy a nevedeli sme, kam utekať. Všade okolo nás, nad hlavou i pod nohami šu-
mela tmavomodrá hmla, ako keby sme boli v obrovskom vriacom kotle. Dážď nepadal zvrchu, 
ale zo všetkých strán, vlastne sme ho v tej tme ani nevideli, lebo sme boli v minúte premočení 
až do kosti.

Zápletku deja uvedenej časti z knihy autor podal v jednej z nasledujúcich viet. Zakrúžkuj 
písmeno pred tou vetou.
a) Psi bežali popredku, no odrazu sa zarazili a začali cúvať k nám.
b) Nevideli sme si ani pod nohy a nevedeli sme, kam utekať. 
c)  Už nám chýbalo do cieľa iba pár metrov, keď sme zbadali presne uprostred sedla úzky 

čierny mrak.            
d) Vietor zosilnel a strašnou rýchlosťou hnal proti nám desnú tmu. 

 432. Pozorne prečítaj úryvok z prózy Učiteľky stratili reč, ktorú napísala Mária Kotvášová-
Jonášová. 

– Počúvam, čo rozprávate, – ozvala sa upratovačka, podávajúc im voňavú kávu, – predne-
dávnom sa ma jeden žiak opýtal: „Pani riaditeľka, kde máte metlu?“ „Ej, chlapec môj,“ vravím 
mu, „keby som ja bola riaditeľka, neviem, či by som vedela, kde je metla, ale keďže som uprato-
vačka, tak to viem.“ Roztvoril oči, nechápal, čo mu vravím. Pokúsila som sa mu to aj vysvetliť: 
„Riaditeľka, to ti je naša direktorka a ja som...“ – prerušil ma pohotovo otázkou: „Vy ste potom 
slúžka?“ – A tak som z riaditeľky čosi-kamsi bola slúžka.

– No, vy ste boli riaditeľka, – otočila sa upratovačke knihovníčka, – a ja „pani spisovateľka“, 
totiž jeden žiak ma tak oslovil. Bola som trochu poctená tým „spisovateľka“, ale ďalší  žiak,  
vychádzajúc z knižnice, mi povedal: „Ďakujem pekne, pani knižnica.“

Učiteľky popozerali po sebe a schuti sa rozosmiali.

V žiackych osloveniach sa jednotlivé funkcie na škole žiackou nepozornosťou vymieňajú. Po-
užitím tých oslovení nastáva v texte zápletka.  Zakrúžkuj písmeno pred tým riadkom, v kto-
rých sú všetky oslovenia, ktoré žiaci nenáležite použili.
a) pani riaditeľka,  pani spisovateľka, pani knižnica
b) pani upratovačka, pani riaditeľka
c) pani knižnica, pani riaditeľka, pani spisovateľka, slúžka
d) pani knihovníčka, pani riaditeľka, pani spisovateľka
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 433. Pozorne prečítaj text.

S povzdychom zavrela knihu, odsunula ju ďaleko od seba a vstala. Jej polovica izby bola ako 
vždy perfektne uprataná. Cez Laurinu polovicu by sa však človek musel prebagrovať.
Jazmína zamierila do obývačky, ale zastala ako prikovaná. Hrôza! Čo sa to tu stalo? Usilovala 
sa rozpomenúť, ako obývačka vyzerala včera večer.
Hm, premýšľajme. Oproti oknu, kde sa teraz týčila hora harabúrd, stála včera pohovka. Kreslá 
pred televízorom tvorili menšie kopy...

C. B. Lessmann: Kamošky 

Zakrúžkuj písmeno pred časťou textu, v ktorej sa začína zápletka deja.
a) S povzdychom zavrela knihu, odsunula ju ďaleko od seba a vstala.
b) Jazmína zamierila do obývačky, ale zastala ako prikovaná.
c) Hm, premýšľajme.

 434. Pozorne prečítaj text. 

Vždy na konci školského roku dostal odmenu – tri razy Čenkovej deti a dvakrát Kukučína, a 
ona ho vláčila po susedoch aj s knihou, všade ukazovala venovanie, písané krásne čitateľným 
písmom učiteľa Dunajovca Róbertovi Lipkovi za vzornú usilovnosť – a dátum, podpis riaditeľa 
školy s okrúhlou pečiatkou.
Keď dostal tretie Čenkovej deti, vymenil ich za dušu do futbalu. Len pre tú púť. Duša bola aj tak 
deravá a matka sa všetko dozvedela. Vláčila ho potom s lamentáciou:
– Videli ste takého naničhodníka? Tak je to, keď rodine chýba otec. Vdovský chlieb je horký a 
najnevďačnejšie je mať deti.
Držala ho odzadu za krk, ukazovala jeho purpurovú tvár ako vzácny exemplár svilušky 
nabodnutý na špendlík. Nikdy jej nedokázal vysvetliť, ako to je. Vlastne nič jej nedokázal 
vysvetliť.

Jaroslava Blažková: Autostop 

Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej sa hovorí, že sa Robino pokúsil vzoprieť matke. 
a) Keď dostal tretie Čenkovej deti, vymenil ich za dušu do futbalu.
b) Nikdy jej nedokázal vysvetliť, ako to je.
c) Vlastne nič jej nedokázal vysvetliť.

 435. Do štvorčeka pred každým pojmom vpíš poradové číslo vysvetlenia toho pojmu. 

 verš 1. striedanie dlhých a krátkych, prízvučných a neprízvučných 
slabík vo verši

 rým 2. časť básne skladajúca sa z dvoch alebo viacerých veršov 
spojených v celok

 rytmus 3. rytmicky usporiadaný rad slov do jedného riadka, 
tvoriaci časť básne 

 strofa 4. zvuková zhoda alebo podobnosť v ukončení dvoch alebo 
viacerých veršov
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 436. A. Pozorne prečítaj uvedené verše. Urč druh rýmu a napíš schému.

Najkrajšia si, keď si češeš vlasy,
tuším, zakryjú tvoj štíhly pás.
Zrkadlo už pošepne ti asi,
že sa krásnym ženám podobáš.
    Kamil Peteraj: Ako obrázok

Druh rýmu: _______________     Schéma: _________________

B. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Rytmus je:
a) rytmicky usporiadaný rad slov do jedného riadka, tvoriaci časť básne 
b) zložka básne skladajúca sa z dvoch alebo viacerých veršov medzi sebou oddelené medzerou
c) striedanie dlhých a krátkych, prízvučných a neprízvučných slabík vo verši

 437. A. Pozorne prečítaj úryvok z básne Štefana Žáryho Rosničky. Urč druh rýmu a napíš schému.

A ja som myslel, že čas stojí,
že som vždy chlapcom s čelom v znoji,
čo v háji, v mliečí kraľuje
a na tie žabky poľuje.

Druh rýmu: _______________     Schéma: _________________

B. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Rým je:
a) striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni.
b) zvuková zhoda na konci slov alebo skupín slov na konci veršov.
c) opakovanie verša alebo skupiny veršov na konci strofy.

 438. Vyber správnu defi níciu sonetu a zakrúžkuj písmeno pred tou defi níciou.

a) Sonet je lyrickorefl exívny útvar skladajúci sa z dvoch štvorveršových a
z dvoch trojveršových strof.
b) Sonet je lyrickoepický útvar opisujúci šťastný a spokojný život ľudí vo vidieckom
prostredí.
c) Sonet je lyrickoepický útvar s pochmúrnym dejom a obyčajne tragickým koncom.
d) Sonet je pomerne rozsiahla lyrická báseň, ktorej cieľom je osláviť nejakú osobnosť
alebo udalosť.
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 439. Pozorne prečítaj lyrický útvar.

Nad tvojím srdcom biela zástava.
Ach, láska! Tá len neklame, že klame.
Je plná teba? Plná seba samej.
A najbdelejšia je, keď zaspáva.

Ako lúč svetla vo vode sa láme,
voda sa zdvíha ťažká, ťarchavá,
akoby stála mŕtvym na hlavách.
Do kruhu toč sa, rybka v čiernej jame.

A chce ťa mať. A navzdory. A práve.
Ak nájde ťa jak zrkadielko v tráve,
vrúcne ti šepne, že ťa nerada.

Len si ju nechráň ako oko v hlave.
Už odleteli vtáky sťahovavé,
už tichá voda do Dunajka nepadá.

Miroslav Válek: Nad tvojím srdcom biela zástava

A. Lyrický útvar zaraď do literárneho žánru. _____________________________

B. Aký je to lyrický útvar? Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami.
a) Je to epická báseň, ktorá má štrnásť veršov. 
b) Je to básnický útvar, ktorý sa člení na štyri strofy. 
c) Je to slovenská ľudová pieseň.
d) Prvé dve strofy sú štvorveršové a druhé dve trojveršové.

 440. Pozorne prečítaj dané výroky v tabuľke. Ak je výrok správny, napíš písmeno S a ak ide o 
nesprávny výrok, napíš písmeno N.

a) Sonet je epická literárna forma.
b) Sonet pozostáva najmenej zo 16 strof.
c) Počet veršov v sonete je 4 + 4 + 3 + 3.
d) Sonet je lyrická báseň, ktorú nazývame aj znelka.
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 441. Pozorne prečítaj úryvok z prózy Kláry Jarunkovej Jediná.

     Na schodišti mi otec dve struhol. To bolo náhodou to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Urazila 
som sa a už nebudem musieť nič vysvetľovať.
     Po Marcele, samozrejme, nebolo ani stopy. To je kamarátka! Možno ma celkom zradila, keď 
starká nažalovala a otec sa šiel k nim vypytovať. Veď sa jej ja odplatím! Ešte je na svete nejaký 
Jožinko Bohunský.

Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami.
a) Autorka prózy sa kryje s rozprávačkou.
b) Rozprávanie je podané v 1. osobe.
c) Rozprávanie je podané v 3. osobe.
d) Rozprávanie je vyslovené nahlas.

 442. Pozorne prečítaj uvedené texty. 

A. 
Keď prší a bijú veľké hromy, starká ma nepustí na dvor, aby do mňa neudrelo.
Aj včera som s ňou sedel v kuchyni a pozerali sme z okna, lebo vonku bola búrka. Starká 
vzdychala a povedala, že sa leje ako pred potopou.

Klára Jarunková: Potopa
B.
Keď Matej otvoril dvere, Marilla rezko podišla k nemu. No len čo zočila čudnú postavičku          
v nepekných šatách, s dlhými ryšavými vlasmi a s dychtivými, rozžiarenými očami, ostala stáť 
ani skamenená od prekvapenia.

Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu
C.
Starký skoro prestal chodievať na hrob, ale sa dlhé roky tiahli, čo vídali ľudia sa tôňou stromovia 
pri mesiaci túlavať smutného mládenca. Bezpochyby nikdy nezažil sveta! – 
Budete ľutovať starého Hanuša, rodičia útli, budete ľutovať zhynutých kochankov, milenci 
horúci; ja ľutujem Osmana.

Ján Kalinčiak: Púť lásky

a) Doplň uvedenú vetu.
V úryvku A. rozprávanie je podané v ____________ osobe a v úryvku B. rozprávanie je podané 
v ___________ osobe.

b) V ktorom texte je naznačené, že rozprávač prejavuje určitý citový vzťah k literárnemu hrdi-
novi? ________________ (Napíš písmeno, ktorým je ten text označený.)

 443. Pozorne prečítaj úryvok z prózy My z ôsmej A autorky Márie Ďuríčkovej. 

Skúšanie bolo v  plnom prúde, známky v  žiackej knižke mi pribúdali. Tohto roku som stál 
dobre, oveľa lepšie ako vlani. Lebo vlani sme mali hudobnú výchovu (fi s, cis, gis!!!) a okrem 
toho som vlani obsiahol aj dvojku zo správania. Ale tú mi zavinil kamarát Šurdík, s ktorým 
sedím v jednej lavici. Šurdík je strašný smejko. Ak si dakto dačo spletie, on sa už chichúňa – a ja 
s ním, lebo smiech je nákazlivý.
A dodala nám hlavne jedna príhoda: Odpovedal som z dejepisu a  splietol som si Ladislava 
Jagelonského s Ladislavom Pohrobkom. 
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Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Autorka prózy sa kryje s rozprávačkou.
b) Rozprávač je osoba ženského pohlavia.
c) Rozprávač je osoba mužského pohlavia.
d) Rozprávanie je podané v 3. osobe.

 444. Zakrúžkuj písmeno pred správnym tvrdením.

a)  Epiteton je básnický prostriedok, ktorý vzniká na základe nejakej  podobnosti.
Má obrazný charakter.

b) Onomatopoja vzniká prenášaním ľudských vlastností na neživé veci.
c)  Kontrast vzniká porovnávaním dvoch vecí alebo javov, ktoré majú niečo spoločné.
d)  Metafora je básnický prostriedok, ktorý vzniká na základe nejakej  podobnosti.

Má obrazný charakter.

 445. Zakrúžkuj slovo tak, aby výrok bol správny.

a) Metafora/komparácia je prenesenie významu slova na základe podobnosti.
b) Atribút/epiteton je básnický prívlastok.
c)  Zjemňujúce slová (zdrobneniny) príznačné pre ľudovú slovesnosť sa nazývajú deminutíva/

augmentatíva. 

 446. Zakrúžkuj v každej vete jedno z vyznačených slov tak, aby výrok bol správny.

a) Báseň citu a úvahy, ktorá nemá osobitný dej, volá sa epická/lyrická báseň.
b) Metafora/metonymia je prenášanie významu slova na základe podobnosti.
c)  Komparácia/personifi kácia je zosobnenie, prisúdenie ľudských vlastností neživým 

predmetom.

 447. Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Hra s vážnou tematikou zobrazujúca človeka v zápase s nepriateľskými silami, ktoré sú 
však silnejšie ako on, a preto musí zahynúť (hra sa končí tragicky), je:

a) komédia b) činohra c) tragédia d) opereta

B. S rozvojom rozhlasu sa vyvinul osobitný dramatický útvar, ktorý sa stavia iba na zvukovej 
stránke, na epickom vyrozprávaní príbehu, preto je tu záväzne prítomná postava rozprávača. 
Je to:

a) muzikál b) opereta c) rozhlasová hra d) televízna hra

C. Hudobno-dramatický útvar zábavného rázu, v ktorom sa strieda hudba s hovoreným 
slovom, je:

a) komédia b) opereta c) monodráma d) jednoaktovka
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 448. A. 

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Komédia je dramatický útvar končiaci sa obyčajne pádom hlavného hrdinu.
b) Činohra je dramatický útvar s humorným zameraním.
c) Synonymum slova komédia je veselohra.
d) Tragédia je hudobnodramatické dielo hrané na scéne.

B.
Doplň dané defi nície.
a) Divadelná hra, ktorá má len jedno dejstvo, sa volá __________________.
b)  Dramatický žáner, ktorý na rozdiel od iných dramatických útvarov využíva iba 

zvukové prostriedky, je _______________________ hra.
c) Divadelná hra sa člení na __________ a _____________.

 449. K termínom v prvom stĺpci priraď zodpovedajúce číslo pred vysvetlením z druhého stĺpca:

scéna  ___  1. autor píšuci scenáre
scenár    ___  2. javisko v divadle
scenárista ___  3. podrobný dej divadelnej hry, fi lmu...
dramatik ___  4. spisovateľ tvoriaci drámy
dramatizácia ___  5. úprava do dramatickej formy

 450. Spoj vysvetlenia s termínom tak, že na čiaru napíšeš príslušné poradové číslo (pozor, o dve 
vysvetlenia je viac).

Rozhlasová hra je ________
Jednoaktovka je ________
Film je   ________
Muzikál je  ________

1. technické auditívne umenie bez možnosti využívania zrakového vnímania; 
2. technické vizuálno-auditívne umenie, v ktorom je prvotným princípom zrakové vnímanie; 
3. divadelná hra, ktorá má len jedno dejstvo; 
4. prvé predstavenie novonainštalovanej divadelnej hry; 
5. oboznámenie diváka s prostredím, postavami a vzťahmi medzi postavami; 
6. dramatické umenie, v ktorom sa spája text, hudba, spev a tanec.



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
131



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
132



Zbierka úloh zo slovenského jazyka na záverečnú skúšku v základnom vzdelávaní a výchove na školský rok 2014/2015
133

RIEŠENIA
 1. d) oznamuje
 2. c) ponúka
 3. b) Prvý text je úryvok z umeleckej literatúry a druhý text je vecný.
 4. b) patrí do umeleckej literatúry.
 5. a) do odborného jazykového štýlu 
 6. a) Podstatné mená sú ...
 7. 1. publicistickým štýlom

2. umeleckým štýlom
 8. b) Text má dva odseky.
 9. b) poznámka pod čiarou
 10. d) názov
 11. c) Meno Ivana je slovanského pôvodu.
 12. b) Paľo, Milan, Jožko
 13. d) Vo veľkom začali vyrábať penicilín v USA až od roku 1943.
 14. 

a) Pri pokladni otec rýchlo vybral svoj bankový preukaz. N
b) Otec vyberal samé nezdravé jedlá. S
c) Adrian prinútil otca, aby kúpil sladkosti. N
d) V sobotu Adrian a otec upratali dom. S

 15. a) N;  b) S;  c) S;  d) N
 16. c) že o histórii objavu skla jestvujú rôzne domnienky.
 17. b) V texte sa hovorí o dejinách zmrzliny.
 18. c) Čerešne majú mnoho liečivých účinkov na ľudský organizmus.
 19. b) Gemma zistí, že jej Alica neprezradila tajomstvo.
 20. d) Potravu škorcov okrem iného tvoria aj slimáky.
 21. a) S;   b) S;   c) N;   d) N
 22. 3, 1, 2
 23. a) 17. jún

b) dvadsaťpäť, (25)
c) krásne
d) zrkadlu, (zrkadlo)

 24. a) S;   b) N;   c) N;   d) S
 25. Spisovateľ: Th omas Brezina 

Dobroružné príbehy: Tajomstvo Titanicu 
Román pre dievčatá: Všade samé čary

 26. a) Autorom povesti je Anton Marec.
b)  Názov dievčenského románu spisovateľky Jany Šimulčíkovej je Dievča s bocianími nohami.
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 27. a) Autorom poviedky je Jozef Gregor-Tajovský.
b) Názov historického románu je Sebechlebskí hudci.

 28. d) vie po anglicky.
 29. __2__ hydrofóbia
 __5__ skotofóbia 
 __1__ astrofóbia
 __4__ klaustrofóbia
 __3__ hypsofóbia
 30. __4__ lev
 __3__ jazvec 
 __1__ bobor
 __5__ veverica
 __2__ diviak
 31. __3__ lastovička
 __4__ stehlík 
 __1__ ďateľ
 __5__ škovránok
 __2__ kukučka
 32. 1. ako,   2. guľa,   3. ohnivá,   4. slnko,   5. vyzeralo
 33.  Chceli sme vojsť do dvora, ale z krovia sa oproti nám vyrútil čierny pes. Z krovia sa oproti 

nám vyrútil čierny pes. Z dvora sa na nás vyrútil čierny pes. Chceli sme vojsť do dvora, ale sa 
na nás vyrútil pes. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

 34. Naši spolužiaci vyhrali preteky v behu na krátke vzdialenosti. Naši spolužiaci sa pretekali 
v behu a vyhrali. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

 35. Dievčatá pomáhajú mame v kuchyni.  /  Mama pomáha dievčatám v kuchyni.
 36.  Mnohí mladí ľudia teraz odchádzajú do zahraničia študovať cudzie jazyky.

Mladí ľudia odchádzajú do zahraničia študovať cudzie jazyky. Mnohí mladí ľudia teraz 
študujú cudzie jazyky v zahraničí. A pod. (Veta má byť zrozumiteľná a gramaticky správna.)

 37. b) Hoci sa nikdy nemal dobre, teraz sa má ešte horšie.
 38. b) Panebože, tebe preskočilo, nemám kvapku krvi v tele!
 39. a) Podľa pranostiky 25. novembra sa začína chladnejšie obdobie, blíži sa zima.
 40. plajbas
 41. Osobné údaje:

Meno a priezvisko: Hana Horáková
Dátum narodenia: 22. septembra 1999, (22. 09. 1999, aj 22. septembra v roku 1999)
Mesto/sídlo:  Kovačica       
Ulica a číslo domu: Janka Kráľa 79
E-mail: horak.hana@mail.com
Meno a priezvisko otca: Jozef Horák 
Telefón (pevná linka): 013 76 91 8 74
E-mail: horak.ej@mail.com 
Meno a priezvisko matky: Elena Horáková 
Telefón (pevná linka): 013 76 91 8 74
E-mail: horak.ej@mail.com
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 42. Partner:
Meno a priezvisko: Ján Murtín
Dátum narodenia: 6. mája 1998, (06. 05. 1998, 6.5.1998, aj 6. mája v roku 1998)
Ulica a číslo domu: Jarmočná 68
E-mail: murtin.jaj@mail.com
Partnerka:
Meno a priezvisko: Jana Murtínová
Dátum narodenia: 6. mája 1998, (06. 05. 1998, 6.5.1998, aj 6. mája v roku 1998)
Ulica a číslo domu: Jarmočná 68
E-mail: murtin.jaj@mail.com
Telefón: 7841 440

 43. 1. Meno a priezvisko: Milan Hric
Mesto/sídlo (odkiaľ rybár prichádza): Pivnica
Ulica a číslo domu:  Jánošíkova (ulica) (č.) 8
Druh a číslo povolenia na rybolov:  hosťovské (povolenie na rybolov) (č.) 4

2. Meno a priezvisko: Emil Lačok
Mesto/sídlo (odkiaľ rybár prichádza): Pivnica
Ulica a číslo domu: Lesná (ulica) (č.) 48
Druh a číslo povolenia na rybolov: hosťovské (povolenie na rybolov) (č.) 5

 44. Meno a priezvisko člena knižnice:  Zuzana Klátiková
Adresa (ulica a číslo domu) člena knižnice:  Jarmočná (ulica) 10
Názov diela:  Zuzka Turanová
Meno a priezvisko autora (spisovateľa):  Ján Čajak ml.

 45. b) Tichá voda brehy podmýva.
 46. a) Karfi ol umyjeme a podelíme na ružičky.
 47. c) Včely a motýle poletujú po šípovej ruži.  
 48. a) Djevčatá;   b) pry;   c) najľepšiu;   d) Miš
 49. 

Krátke samohlásky ä, e, a, o
Dlhé samohlásky ý, ó, á, ú 
Spoluhlásky m, š, k, g, ch, d, t, ľ, č
Dvojhlásky ô, ia, ie, iu

 50. 

Tvrdá spoluhláska orech
Mäkká spoluhláska koláč
Obojaká spoluhláska chlieb

 51. 

vyslovujeme ď, ť, ň, ľ koleso, nečas, divoch, koliba
vyslovujeme d, t, n, l teraz, nektár, deka, malé
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 52. a) Pod vŕbami je chládok.
b) Jožo kŕmi kocúra mliekom.
c) Urobíme kŕmidlo pre vtáky.
d) Na stĺpe je vrabec.

 53. a) V sychravom počasí myš rýchlo šibla pod koryto.
c) Obidvaja chlapci zvýskli, keď sklá zarinčali.

 54. a) ryža, kopyto, zvyk, zívať, sypať, visieť
 55. A.

jednoslabičné sa, na
dvojslabičné malý, Jerguš
viacslabičné prebudil, príjemné, zvonenie, hrkálok

B. a) tri
 56. a) pozorne __3___ 

b) zakázané __4___ 
c) zobák __2___ 
d) zemetrasenie __5__

 57. niekedy, zázraky
 58. a) Ťažko sa zaspáva so zlým svedomím.

b) Z tašky si vybral chlieb s maslom.
c) Mám rád halušky so smotanou. 
d) Sneh spadol zo strechy. 
e) Rád sa hrávam s kamarátmi.

 59. a) O chvíľu obaja vyliezli so/zo škatule.
b) Vierka sa pohádala so/zo sestrou.
c) Mama vybehla z/s kuchyne.
d) Janko prišiel s/z bratom.

 60. a) Odniesla všetky nepotrebné predmety zo stola. 
b) V tanieri bola kôprová omáčka s hovädzím mäsom.
c) Daša vytiahla šnúrku z topánky a zaviazala vrece.
d) Filip sa rozlúčil so strýkom a odišiel na stanicu.

 61. A. c) Vlci sú hladní, v noci roztrhali tri ovce.
B. rostrhaľi

 62. A. d) roztrhať, rozbiť, odkryť, podpáliť, odpustiť 
B. mozok, bapka, loťka

 63. A. b) podstatné mená ženského rodu
B.  ohybný

 64. 2. silný
1. skriňa
4. vrece
3. horúci
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 65. Takéto nálady mohol Peter zažiť len vo sne.
 66. a) ženy

b) peknými ženami
c) cudzím 
d) dubmi

 67. N pekní chlapci
G pekných chlapcov
D pekným chlapcom
A pekných chlapcov
L (o) pekných chlapcoch
I peknými chlapcami

 68. 

Druhý stupeň
(komparatív)

Tretí stupeň
(superlatív)

ľahký ľahší najľahší
dobrý lepší najlepší
silný silnejší najsilnejší
zlý horší najhorší

 69. 

Prvý stupeň 
(pozitív)

Druhý stupeň 
(komparatív)

Tretí stupeň 
(superlatív)

suchý suchší najsuchší
hladný hladnejší najhladnejší

 70. a) šikovnejšia;  b) chutnejšiu
 71. ho   rod: mužský        číslo: jednotné     
 72. 

osobné ním
privlastňovacie jeho
ukazovacie toho

 73. privlastňovacie
 74. A. 

R – prvý pretekár
Z – sedem orechových koláčov
R – piaty školský rok
Z – sto kilogramov
Z – dvanásť drevených stoličiek
R – štvrté poschodie

B. Lokál  (5. pád)
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 75. c) stredný rod, jednotné číslo, genitív
 76. b) Michal III. 
 77. a) osoba: tretia 

b) číslo: jednotné
c) činnostné

 78. 

osoba číslo čas
si nesplnil druhá jednotné minulý
búchajú tretia  množné prítomný

 79. a) v budúcom čase.
 80. 

Jednoduchý slovesný tvar Zložený slovesný tvar
prší čítali by sme
kráčajú budeme chodiť

 81. 

Jednoduchý slovesný tvar Zložený slovesný tvar
hľadí budem čarovať
sedí poslala som

 82. zložený
 83. 

Príslovky 
času večer dnes zajtra

Príslovky 
spôsobu správne pokojne úhľadne

Príslovky 
miesta domov preč dnu

 84. b) dnes, zajtra, pekne, dobelasa, dobiela, zďaleka 
 85. a) času

b) miesta
 86. a) Nábytok vyrábajú z dreva, syr z mlieka, prstene zo zlata.

b) Chodíme do knižnice. (môže byť aj okolo, vedľa)
c) Boli sme v škole. (môže byť aj pri)
d) Hrali sme sa s loptou.

 87. a) Chodí po svete s otvorenými očami. 
b) Trafi l do osieho hniezda. 
c) Chodí spať so sliepkami.
d) Jeden o voze, druhý o koze.

 88. predložky
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 89. c) Šípkový čaj je výborným prostriedkom pri nachladnutí a chrípke.
d) Už naše babky hovorili, že harmančekový čaj pomáha k pokojnému spánku. 

 90. d) Oznámili nám, že dnes neprídu.
 91. c) spojky
 92. a) častice
 93. a) častice
 94. častice
 95. 

Vlastné Zvukomalebné
joj cink
hurá žblnk
fíha tik-tak
ach bum

 96. C – jaj;   Z – cŕŕ;   Z – prásk,čľup;   C – juj
 97.  a) 4;   b) 1;  c) 3;  d) 2
 98. d) Spoliehal sa na kamaráta. 
 99. d) Chlapci behali po dvore s kamarátmi až do tmy.
 100. A. a) Blýskalo sa každú minútu.

B. b) Odchádza domov, či zostáva tu
 101. a) D V každej mušli more šumí.

b) D Mesiac žiaril celú noc.
c)  J Včera večer veľmi mrzlo.

 102. a) dvojčlenná
b) dvojčlenná

 103. A. mäkká tráva
B. a) prisudzovací sklad
     b) priraďovací sklad
     c) určovací sklad

 104. 
Prisudzovací sklad Určovací sklad Priraďovací sklad
loď vyplávala tvrdý oriešok ovocie a zelenina

 105. prisudzovací sklad: jahody voňali
určovací sklad:        jahodová zmrzlina
priraďovací sklad:   jahody a zmrzlina

 106. b) Cez vodu od Hate prešla Anna s košíčkom a hrabľami.
 107. a) J;   b) S;   c) S;   d) J
 108. b) Odstúpil, klobúk sňal, poklonil sa neobratne.
 109. a) sympatia

c) export
 110. b) sluchátko, matika, klbása, nechet’, krumple, profo
 111. historizmy 
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 112. A. a) vyľakať, rozbiť, podpísať
B. a) zemný, drevený, slamený
C. d) stroj

 113. odvodené slová príponou: vozík, stromček
odvodené slová predponou: odpíliť, vyskočiť

 114. A.
b) viacvýznamové
B. 
b) minerálna voda, zoologická záhrada

 115. A. b) viacvýznamové
B. a) mobilný telefón, čierna káva

 116. __1___ dom
__4___ písanka
__2___ tešiť sa
__3___ chladný

 117. 2. hrebeň (na česanie), hrebeň (kohútí) – homonymá
3. striga, ježibaba, bosorka – synonymá
1. malý, veľký, dobrý, zlý – antonymá

 118. 
a) Slovo dynamický je antonymum k slovu ekonomický. N
b) Slovo dynamický je antonymum k slovu statický. S
c) Slovo diel je synonymum k slovu časť. S
d) Slovo diel je synonymum k slovu celok. N

 119. A. b) vyplakala more sĺz
B. a) Chladnička zíva prázdnotou.

 120. c) metafora
 121. A. a)      B. b)
 122. a) Podstatné meno dobrota je ženského rodu.

b) Prvý a druhý význam tohto podstatného mena  sa používa iba v jednotnom čísle.
c)  Výraz: nevie, čo má od samej dobroty robiť používame, keď chceme o niekom povedať, že je 

nerozvážny.
d) Opozitum (antonymum) k slovu dobrota je zloba. 

 123. a) Podstatné meno cyklón je mužského rodu.
b) Toto slovo (má pôvod) je prebraté z gréckeho jazyka.
c) 2. význam tohto slova je veľký ničivý víchor (vôbec)

 124. a) Podstatné meno luxus je mužského rodu.
b) Toto slovo (má pôvod) je prebraté z latinského jazyka.
c) Synomymum slova luxus v 1. význame je  prepych.

 125. c) Krátky slovník slovenského jazyka
 126. A. Pes
 127. konal bez uváženia, unáhlene (ap.)
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 128. a) koberec (pokrovec)
b) autobusový lístok
c) jedáleň
d) zložiť skúšku

 129. a) nevyhnav
b) zedol
c) mesto
d) nohe

 130. a) studenie
b) bicigli
c) pregltol
d) zedla

 131. b) starosloviensky
 132. a) praslovančiny
 133. Anton Bernolák
 134. Anton Bernolák
 135. Ľudovít Štúr

(Ľudovít) Štúr
 136. c) Ľudovít Štúr
 137. b) vietor – nárečové slovo

d) dnes – nárečové  slovo
 138. b) západoslovenské a stredoslovenské nárečia
 139. taliansky
 140. c) Rusíni
 141.  a) epiky
 142. b) epiky
 143. c) drámy a lyriky
 144. c) divadelná hra
 145. a) Ľudo Ondrejov

b) Juraj Tušiak
c) Klára Jarunková
d) Vladimír Hurban Vladimírov (VHV)

 146. 5. Ján Botto; 3. Janko Kráľ; 4. Paľo Bohuš; 1. Samo Chalupka
 147. d) Božena Slančíková-Timrava 
 148. 

Názov diela Autor
Drak sa vracia Dobroslav Chrobák áno
List materi Sergej Jesenin áno
Hájnikova žena Ľudo Ondrejov nie
Zuzka Turanová Klára Jarunková nie
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 149. 1. Ľ
2. Ľ
3. A
4. A

 150. c) Prvý a tretí text sú úryvky z autorských diel a druhý text patrí do ľudovej tvorby.
 151. b) z autorskej literárnej tvorby
 152. do ľudovej slovesnosti
 153.  ľudová pieseň,  novela,  hádanka,  autorská rozprávka,  pranostika, ľudová balada,  porekadlo,  

príslovie 
 154. d) Koľko krokov urobí vrabec za sto rokov?
 155. a) ľudová rozprávka

d) porekadlo 

 156. a) ľúbostné piesne – ľudová poézia 
b) povesti – ľudová próza
c) rozprávky – ľudová próza
d) uspávanky – ľudová poézia

 157. a) Jerguš
b) Červenák

 158. Hlavné postavy tohto úryvku sú: Tom (Sawyer) a Huck Finn
Vedľajšie postavy v danom texte sú: Joe Harper a Ben Rogers

 159. c) Boško
 160. Michal Kulík
 161. c) v zime
 162. b) v jeseni
 163. v meste
 164. Je to úryvok z povesti o Spišskom hrade.
 165. d) V druhej ukážke je striedavý rým a schéma rýmu je abab.
 166. d)  V prvej strofe je združený rým – prvý verš sa rýmuje s druhým a tretí so štvrtým.
 167. a) striedavý (abab)
 168. A. b) opis

B. a) rozprávanie
C. c) dialóg

 169. b) opis
 170. a) rozprávanie
 171. b) dialóg    
 172. A. c) onomatopoja

B. c) epiteton a prirovnanie
 173. b) epiteton a prirovnanie
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 174. a) prirovnanie
b) epiteton
c) onomatopoja        

 175. a) bájka
b) žiak
c) poviedka
d) román

 176. b) rozhlasová hra
d) divadelná hra

 177. c) bábková hra, divadelná hra, tragédia 
 178. b) reklama
 179. a) návod na použitie plaveckých okuliarov
 180. d) oznámenie
 181. b) technický opis 
 182. b) podstatné meno, priamy predmet, potravový reťazec, lineárna rovnica
 183. a) umelecký

b) odborný
 184. v náučnom štýle (vedeckom, odbornom)
 185. umelecký
 186.  c) Próza Hrdinský zápisník vyšla v štyroch vydaniach.
 187.     a) Mira Alečkovićová – 130

   b) Edmondo de Amicis – 116
   c) Hans Christian Andersen – 34, 44
   d) Miroslav Antić – 125

 188.  d) slovník
 189. a) úryvok zo Slovníka cudzích slov

b) úryvok z Malého frazeologického slovníka
c) úryvok zo  Synonymického slovníka slovenčiny

 190. d) Peter a Paulína sú nespokojní, lebo každý z nich má určitý problém s tvárou.
 191. Dobšinská ľadová jaskyňa
 192. b) ZOO v Spišskej Novej Vsiž
 193. c)  Podľa prvého textu slabé a krehké nechty sú hlavným príznakom toho, že telu chýba vápnik 

a bielkoviny.
 194. ktoré im podľa mojej mienky veľmi pristali.
 195. počula som ich, bolo to nádherné, takmer neskutočné
 196. Dajte si však pozor: nie vždy je hnedý cukor zdravší ako biely, lebo hnedý cukor dostupný       

v našich obchodoch je najčastejšie vyrobený z bieleho cukru dodatočným pridaním melasy,  
ktorá biely cukor iba zafarbí.

 197. a) autor textu propaguje (odporúča) predávanie obrazom
 198. c) Je znepokojený.
 199. c) Vidí v nich určité výhody, ale dáva prednosť pohybu na vzduchu a v spoločnosti.
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 200. d)  Myslí si, že pokiaľ mikrovlnku používame len príležitostne na zohrievanie jedál, sme 
v bezpečí a môžeme ju používať.

 201. d) Tvrdí, že pravidelná konzumácia minerálky vplýva na zvýšenú hmotnosť človeka.
 202. b)  Pri ústnych jazykových prejavoch významnú úlohu majú zvukové prostriedky: intonácia, 

dôraz, tempo rozprávania a mimojazykové prostriedky gestikulácia a mimika.
c) Ústne jazykové prejavy sú často nepripravené, bezprostredné, často vyplývajú zo situácie.

 203. b) V texte sa uplatňuje rozprávací postup.
 204. a) H

b) P
c) H
d) P

 205. 

Prednosť ústneho jazykového prejavu je možnosť využívať zvukové pros-
triedky reči (zvýšime a stíšime hlas, robíme pauzy). S

Pri písomnom jazykovom prejave najvýraznejšími mimojazykovými 
prostriedkami sú mimika a gesto. N

Písomný jazykový prejav je obsahovo ucelenejší a v jazykovej výstavbe 
precíznejší. S

Hovoriaci často nedokáže uplatňovať pravidelnú vetnú stavbu, veta je 
nespracovaná a časté je opakovanie výrazov. S

 206. c)  rozprávať po slovensky, dve husi, naši príbuzní, so Zuzkinou kamarátkou, prepychový 
príbytok

 207. b) rybársky čln, drevené koryto, poľovnícka korisť, skrížiť plány
 208. a)  pýcha, pichať, zima, veľký zisk, mikrób, sila, zmiznúť, hmyz, syr, minúta, dvojjazyčný, 

prvýkrát, dva razy
 209. a) Bratia očerveneli ako raci/raky.

b) Orli/Orly žijú takmer vo všetkých oblastiach sveta.
c) Túlavé psi/psy zavýjali celú noc.
d) Zo sna ho vytrhol psí/psý štekot.

 210. Na veži odbili dve hodiny. –  Kobyla vyryla kopytom plytkú jamku. – Rozmýšľal, ako sa stať  
 víťazom. – Brzdy na rušňoch zapískali. – Pytliaci skryli korisť v kríkoch a rýchlo odišli. –   
 Sypký sneh im šľahal do očí. – Špinavé mydliny vyliali na dvor. – Šupiny z rýb vyhodili do   
 koša. – My sme jedli tekvicový prívarok lyžicami.

 211. pribitá na múr, zívať prázdnotou, potrestaná pýcha, nabrúsená píla, mykať plecami, najesť sa  
 dosýta, zlá obyčaj, umývadlo, ryžový nákyp

 212. a) dobytkárstvo, živobytie, bitkár
d) synovec, presýtiť sa, syráreň

 213. A. a) De-din-ka
     b) roz-pre-stie-ra-la
     c) Du-na-ji
B. výpis, zápis, dopísať, prenajať, odlomiť
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 214. A.
a) u-li-ca 
b) bi-o-ló-gi-a
c) vzduch 
d) čia-ra 
B. vypísať, vyskočiť 

 215. vypísať, zabaliť, prečítať
 216. Párové znelé:  b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v

Párové neznelé: p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f
Nepárové znelé:  j, l, ľ, m, n, ň, r
(Poradie nie je dôležité.)

 217. a) rozdeliť, roztrhať, rozbiť 
b) podplatiť, podhodiť, podbehnúť
c) odletieť, odpustiť, odvážiť
d) nadpísať, nadhodiť, nadrobiť

 218. podpáliť, odkrojiť
 219. b) Naše žiačky zvládli náročné úlohy.
 220. a) do

b) v, ani
c) ach
d) s

 221. a)  ale
b)  pri
c)  však
d)  na

 222. rod, číslo a pád (poradie nie je dôležité)
 223. 

rod číslo pád
novom mužský jednotné lokál
bicykli mužský jednotné lokál

 224. a) počítačový program
b) kamenný dom
c) kvetinová záhrada

 225. a) Pobehoval som medzi ľuďmi, no po čiernom psovi  ani stopy.
b) Zemiak kvitne bielymi  alebo fi alovými kvetmi.

 226. a) motýlích
b) listami
c) niektorých 
d) líškin

 227. a) Ponad mesto sa v hustých kúdoloch valili mraky.
b) So spokojným výrazom na tvári si sadla vedľa mňa.
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 228. a)  Mňa sa to netýka. _____ja______
b)  Neverím ti ani slovo. ____ty_____
c)  Jano nezabudol na svojho brata. ____svoj______
d)  Nepovedz to môjmu otcovi. ____môj_______

 229. a) ty
b) on
c) ona

 230. A. c) on
B. c) svoj

 231. a) tisíci
b) piaty (piata, piate)
c) dvanásty
d) siedmimi

 232. a) dvadsiata druhá strana
b) dvadsaťjeden žiakov
c) prvýkrát
d) druhý raz

 233. a) Trikrát som ti vysvetľoval úlohu.
 234. činnostné slovesá:  hovoriť, čítať, behať, skákať, telefonovať

stavové slovesá: schudnúť, svitať, šedivieť, pršať, červenať sa
 235. A. d) vysekať

B. a) lietať – prelietať
 236. b) dokonavý, nedokonavý
 237. prikorčuľovali sa, prezuli sa, zviazali, prehodili (si), nezašnurovali (si), rozbehli sa
 238. a) ukryli     b) umyli       c) vyryli       d) ušili
 239. a) nanosili     b) naháňali       c) usušili       d) uplietli
 240. pekne krajšie najkrajšie

hlboko hlbšie najhlbšie
jemne jemnejšie najjemnejšie
rozumne rozumnejšie najrozumnejšie
šikmo šikmejšie najšikmejšie

 241. A.  vysoko – vyššie – najvyššie
krátko – kratšie – najkratšie 
nízko – nižšie – najnižšie 
veselo – veselšie – najveselšie 

B.  Karol sa správa rozumnejšie ako Roman.
Anna sa učí najlepšie. 

 242. 1. Včera boli   na   divadelnom predstavení.
2. Je   o   päť minút dvanásť.
3. Vyber si jednu   zo  škôl.
4. Rozlúčte sa  so  školou. (pred, za)
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 243. а) inštrumentál
b) lokál
c) genitív

 244. b) Včera popoludní teplota klesla pod nulu.
 245. Jerguš vyliezol na vrchovec a rozkolísal sa ako vták. – Nad ránom si všetci ľahli, ale Jerguš 

nezaspal. Povedal, že nemá času. – Odkázal mu, aby prišiel čím skôr. 

Priraďovacie spojky: a, ale
Podraďovacie spojky: že, aby

 246. Milan a Marek boli nerozluční priatelia.  a – priraďovacia 
Boli radi, že môžu sedieť v jednej lavici.  že – podraďovacia
Vypytovali sa, či vyriešili úlohu z matematiky.  či – podraďovacia
Musíme kráčať pomaly, veď som chorý.   veď – priraďovacia

 247. a) Dobre, napíšem to hneď.
 248. V prvom stĺpci vyznačené slová patria medzi častice.

V druhom stĺpci vyznačené slová patria medzi spojky. 
 249. Och, ale som sa zľakla! 

Z diaľky zaznelo mohutné hurá.
 250. d) Citoslovcia patria medzi neohybné slovné druhy.
 251. Obrovský prievan pleskol dverami. (plesol, plieskal, pľaskol, pľasol)
 252. A. b) Usilovní žiaci boli odmenení.

B. c) Priniesli mačiatka a šteňa.
 253. Podmet a prísudok sú základné vetné členy.  viacnásobný podmet

Dobrý žiak pracuje systematicky.   rozvitý podmet
Žiaci sa učia.      holý podmet 

 254. c) Naša Anna namaľovala obraz.
 255. A. a)  .   oznamovacia veta

     b)  ?  opytovacia veta
     c)  !   rozkazovacia veta

B. b) Neskôr sa zamračilo.
 256.    a) jednočlenná veta

   b) dvojčlenná veta
   c) jednočlenná veta

 257. a) dvojčlenná
b) jednočlenná
c) dvojčlenná
d) jednočlenná

 258. b) určovacie
 259. a) Obraz namaľoval  určovací

b) sa zjavili hviezdy prisudzovací
c) sfúkol sviečku  určovací

 260. prisudzovací sklad:  Peter chodieval
 261. d) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.
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 262. 

Snehulienka zazrela maličký domček a vošla dnu. zlučovacie súvetie
Veľmi pekne maľuje, dokonca aj na husliach vie hrať. stupňovacie súvetie
Chlapec na ňu uprie belasé oči, no nevidí jej do tváre. odporovacie súvetie
Buď mi dajte poriadny tovar, buď mi vráťte peniaze. vylučovacie súvetie

 263. prívlastková
 264. a) 4

b) 3
c) 4
d) 5

 265. Zložené súvetie je označené číslom 2. Toto súvetie pozostáva z piatich (5) viet.
 266. d) Pán sa zasmial, mužíkovi dal napiť vína, odmenil ho pecňom chleba a pustil ho domov.
 267. 

Odborné obsah
Slangové foťák
Citovo zafarbené chlapčeka
Bez citového zafarbenia trávu

 268. syntax, zažívacie ústroje, ľahká atletika, romantizmus
 269.     a) násobenie, prísudok

     b) vetríček, vlnka
     c) kacúr, pľach

 270. Kedysi žilo na svete veľa kráľov. V každej krajine si jeden z nich aspoň krátko zakraľoval.
Žili vo veľkých kráľovských palácoch spolu so svojimi manželkami. Ak sa kráľovnej 
nenarodil malý kráľovič alebo kráľovnička, nemal kto dediť kráľovstvo a kráľovskú korunu. 
O také kráľovstvo potom bojovali králi zo susedných kráľovstiev.

podstatné mená: kráľov, kráľovnej, kráľovič, kráľovnička, kráľovstvo, králi, kráľovstiev
prídavné mená: kráľovských, kráľovskú
slovesá: zakraľoval

 271. A. a) divé zviera
B. predškolský
C. b) plastová hračka

 272. a) porekadlo
b) pranostika
c) prirovnanie

 273. A. a) veľká guľa
B. podzemný
C. b) snehová vločka

 274. b)  Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel. Bez 
práce nie sú koláče. 
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 275. 

netrpezlivo závistlivo, nedočkavo, radostne
riekla povedala, utiekla, nariekala
zočil poskočil, otočil, zbadal
vypratať upratať, vyniesť, vyprať

 276. A. pranostika
B. porekadlo 

 277. Sýty hladnému neverí.
Za málo muziky pýtal veľa peňazí.
So suchým aj mokré zhorí.
Mladosť radosť, staroba choroba.

 278. c) Jeden dával hore, druhý bral dolu. 
 279. a) metafora

b) metonymia
c) personifi kácia

 280. b) Tma objala celý kraj.
 281. ___2___  vietor sa preháňa po ulici

___3___  prečítala Kukučína
___1___  horel od hanby

 282. 4. epický žáner krátkeho a stredného rozsahu s jednoduchou fabulou 
2.  lyrická básnická forma, ktorá má 14 veršov rozdelených do dvoch trojveršových a dvoch 

štvorveršových strof
1. veľký epický žáner, obyčajne zobrazuje dlhšie časové rozpätie
3. základný dramatický žáner, ktorý sa spravidla končí smrťou hlavného hrdinu

 283. A. b) tragédia
B. c) premiéra

 284. c) epika, poviedka
 285. d) poviedka, dobrodružný román
 286. c) Vladimír Hurban Vladimírov je známy slovenský vojvodinský dramatik. 
 287. a) Ján Čajak ml. bol prozaikom a napísal romány Zypa Cupák a Zuzka Turanová.
 288. A. b) Detvan  

B. c) básnik
 289. a) prvé verše patria do ľudovej lyriky

c) druhé verše patria do umelej poézie
 290. b) prvé verše patria do umelej poézie
 291.  b) ľúbostná ľudová pieseň
 292. d) Prvý text je napísaný v neviazanej umeleckej reči  a druhý vo viazanej umeleckej reči.
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 293. c) Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
 Ivan Krasko: Otcova roľa

 294. a) Osamelosť je krutá,
keď nemáš nikoho.
Máš iba svoje putá
a trpíš od toho.
 Ján Smrek: Sonáta

 295. b) druhý text do umeleckej literatúry 
c) prvý text do náučnej (neumeleckej) literatúry

 296. a) N
b) U
c) U

 297. b)
 298. Obuvník je v tomto úryvku predstavený ako kladná/záporná postava.
 299. d) je štedrý, málovravný a milý chlapec, ktorý vie dobre matematiku.
 300. Paľova žena je v tomto úryvku predstavená ako kladná/záporná postava.
 301. A. Schéma: abba Rým: obkročný

B. b) prerývaný 
 302. A. 1.

B. abcb
 303. A. prerývaný rým, abcb

B. obkročný rým, abba
 304. Dialóg je rozhovor dvoch (prípadne viacerých) postáv diela. 

Monológ je prehovor jednej postavy a vyjadruje sa priamou rečou.
 305. Aké myšlienky sa rodia za tým čistým, súladným mramorovým čelom?
 306. 2.
 307. A. a) metafora

B. stupňovanie (gradácia)
 308. A. metafora

B. stupňovanie (gradácia)
 309. c) Izba sa ponorila do tmy.
 310. a) Divadelné hry sa delia na menšie celky: dejstvá a výstupy.

b) Premiéra je prvé predvedenie divadelnej hry.
c) Monodráma je dráma, v ktorej vystupuje len jeden herec.
d) Jednoaktovka je dráma, ktorá má iba jedno dejstvo.

 311. a) osvetľovač 
b) šepkár
c) zvukár 
d) hudobný skladateľ
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 312. 1. divadelná hra 
2. dejstvo 
3. výstup

 313. d) Knihy sú lákavé už aj preto, že spisovateľky podávajú dej moderným súčasným jazykom.
 314. c) Kozmetika chráni zovňajšok pred vonkajšími vplyvmi.
 315. b) Hranice starých členov Európskej únie sú dnes otvorené.
 316. c) Obyvatelia mesta sa rozhodli, že nebudú trpieť taký neporiadok a smetisko podpália.
 317. c) Kde nepomôže sila, treba si poradiť rozumom.
 318. (veľa) tukov a cukrov
 319. b) Hobiti sú bradatí trpaslíci.
 320. d) Nečakaj pomoc od toho, kto ti nemôže pomôcť.
 321.  c)  Tvrdé y, ý píšeme v koreni slova po tvrdých spoluhláskach, po obojakých spoluhláskach vo 

vybraných slovách a v cudzích slovách tak, ako sa píše v pôvodnom jazyku.
 322.  b)  Lebo zelenina a ovocie vypestované mimo sezóny obsahujú menej vitamínov a minerálov 

v porovnaní s rastlinami, ktoré zrejú v prirodzenom čase.
 323.  c) Mobil umožňuje kontrolu dieťaťa a kontakt rodičov s ním.
 324. c) zbaviť sa niekoho
 325. a) čas odchodu autobusu, ktorým sa dostanú načas do Kulpína _____845_________

b) čas príchodu toho autobusu do Kulpína _____920_________
c) na ktorom nástupišti nastúpia do autobusu __________7___________ 
d) ako dlho budú čakať na stanici ______45 min_________

 326. ohybný slovný druh, datív jednotného čísla, vzor pekný, rod mužský, číslo jednotné
 327. a) v piatok/piatok

b) v pondelok/pondelok
c) nie

 328. a) prísudok: 1., 3., 4.
b) prívlastok: 1., 4.
c) príslovkové určenie spôsobu: 2., 4. 

 329. a) Vtom/V tom dome už dávno nikto nebýva.
b) Vtom/V tom prišiel ďalší zákazník.
c) Pricestoval na krátko/nakrátko.
d) Miško bol ostrihaný na krátko/nakrátko.

 330. milí spolužiaci
obidve deti
viacerí neprišli
druhí len tak postávali
otcovi kamaráti
Báčsky Petrovec, báčskopetrovský

 331. a) Chlapcov nechali večer samých/samích doma.
b) Bratovi/bratoví kamaráti nám pomohli uhasiť požiar.
c) Druhí/druhý sa zabávali, a on tam stál.

 332. a) prvýkrát; b) sami; c) sama; d) obidve
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 333. b) deti robili krik, cesto vykyslo, zajac je v kríku, plná misa, vidieť
 334. biť – udierať, vír – krútňava, zavíjať – zabaliť, pes zavýja, pichá – bodá, odbiť – odmietnuť,

dopiť – vypiť do dna, mi – mne, viť – veniec, krištáľové – sklo, kryštálový – cukor,
 335. a) obidvaja čítali, hodiny odbíjali, pichlo ma v boku, kvapky dažďa sipeli
 336. a) v krištáľovej 

b) Piskľavý ... víťazstvo
c) zazíval
d) ozýval

 337. Aké farby má, takými farbí. Pastier trúbi. Hlas trúby doďaleka hlási zvesť. Ozvali sa mnohé 
hlasy. Máme nové píly, dobre sa nám píli. Chlapec víri vodu. V tejto rieke sú víry. Horí mu za 
pätami. Nosili drevo do hory. Zajtra oznámi výsledky. Prečítaj si oznamy.

 338. Pred obedom si umy ruky mydlom!
V kúte izby je skriňa. 
Slzy jej tiekli po tvári.
Zívala a zakrývala si rukami ústa.

 339. a) po-skrý-va-né, ta-jom-nej, chví-ľoč-ku
 340. b) pod-po-riť, sú-hvez-die 

d) te-le-ví-zia, Be-le-hrad
 341. a) na-variť   

d) kotr-melec
e) vl-nený

 342. 1. pes
2. pred
3. s (bratom)
4. vráť 

 343. a) z
b) k
c) bez
d) pod

 344. a) Pot (posteľou)
b) z (mamou)
c) zup

 345. 

Slovný druh (slovné druhy) Vetný člen
Hlas podstatné meno podmet
slávika podstatné meno (nezhodný) prívlastok
sa ozýval zvratné zámeno + sloveso prísudok
z lesa. predložka + podstatné meno príslovkové určenie miesta

 346.  a) hurá – citoslovce
b) dedo –  podstatné meno
c) lenivých – prídavné meno
d) fajčiť – neurčitok slovesa
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 347. a) 
slovné druhy: predložka a podstatné meno 
vetný člen: príslovkové určenie miesta
b) 
slovné druhy: sponové (pomocné, neplnovýznamové) sloveso a prídavné meno 
vetný člen:   (menný) prísudok 

 348. a) tŕnie 
b) niečí 
c) súčiastku
d) básní

 349. a) básní
b) druhýkrát
c) zásielka
d) siení 

 350. A. a) siatím; b) skálie; b) viacmiestne
B. a) lebo sa skloňuje podľa vzoru vysvedčenie.

 351. a) pľúc
b) gymnázia
c) vírusu
d) tanieri
e) kanáli 

 352. a) okuliare – akuzatív 
b) kliešťami – inštrumentál 
c) ústach – lokál 
d) saniach – lokál 

 353. a)  G  – úst, pretekov, nožníc
b)  D – ústam, pretekom, nožniciam
c)  L – ústach, pretekoch, nožniciach

 354. a) fi nále
b) derby
c) safari
d) revue

 355. a) stredného
b) neskloňujú

 356. 
Cudzie podstatné mená, 
ktoré sa skloňujú

Cudzie nesklonné 
podstatné mená

harmónia defilé
bufet pyré
kardiológ madam

 357. a) prútím
b) lístí
c) piesní
d) vtáčieho spevu
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 358. netopierí, spální, skálie, vôní
 359. a) výhier;   b) tlačiarní;   c) strojární
 360. a) Zuzkin otec

b) petrovská škola
c) dunajská voda
d) vianočné sviatky

 361. P – líškin chvost 
P – mačkin úkryt
V – mačacie kroky
V – líščí kožuch

 362. a) Emíliino rozprávanie; b) Petrovo auto; c) kovačické ulice; c) Filipove perá

 363. A. svoju
B. G – jeho sestry
     D – jeho sestre
     I – jeho sestrou

 364. c) (Susedina dcéra skončila lekársku fakultu.) Suseda je hrdá na svoju dcéru.
 365. a) svojho

b) svojím
c) svojimi
d) svojim

 366. a) ôsmich
b) dvadsiatej siedmej
c) deväťdesiat
d) dvoje 

 367. 

základná radová násobná skupinová
dvadsaťjeden dvadsiatej druhej druhý raz dvoje

 368. a) dvadsaťjeden
b) dvadsiata prvá

 369. A. d) Susedov dom je vysoký.
B. Funkcia vo vete: časť menného prísudku. (Uznáva sa aj odpoveď – časť slovesno- 
menného prísudku)

 370. a) Vyznačené sloveso v 1. vete je neplnovýznamové sloveso. 
c) Vyznačené sloveso v 1. vete je časťou menného prísudku.

 371. A.  a) začína
      b)  je
      c) bude
B. b) Susedov dom je vysoký.

 372. b) podmieňovací spôsob, minulý čas
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 373. a) minulý čas
b) pritommj čas
c) budúci čas
d) budúci čas

 374. 

Určité slovesné tvary spieva, smeje sa, písali by, bude preskakovať
Neurčité slovesné tvary stojac, šiť 

 375. a) Pozeraj dole!
c) Bolo mi dobre.
e) Príď skôr.

 376. a) Budeš ležať rovno ako lata vo vzduchu a nespadneš ani hore, ani dolu.
b) Daj si dolu klobúk.

 377. príslovka
 378. __2___ Urobím to o hodinu.   

__1___ Urobím to za hodinu. 
 379.  a) ďakujem za dar     /      ďakujem na dare

b) ísť (cestovať) autobusom   /     ísť (cestovať) na autobuse
c) mlynček za orechy        /       mlynček na orechy             

 380. b) počas vyučovania
 381. 1. Ani sa nepribližoval, ani sa nevzďaľoval.

2. Povedz mi, kedy pôjdeš do mesta a kúpiš tú knihu.
3. Hneď ako prišla k nám a uložila si šaty, cítila sa ako doma.
4. Kým si bola malá, vždy si tvrdievala, že budeš lekárkou.

 382.  Pri prameni sa pristavil smädný jeleň. Ako pil, uzrel vo vode svoj obraz. So záľubou si obzeral 
svoje nádherné košaté parohy, no keď mu zrak skĺzol na tenké a slabé nohy, zmocnil sa ho 
pocit neľúbosti a mrzutosti. Ako tak pozoroval svoj obraz, znenazdajky sa zjavil lev a začal ho 
prenasledovať.

 383. a) Rozbehol som sa až mi, vietor nafukoval vetrovku. ___N___
b) Vtedy Michal spomalil, obzrel sa na mňa a žmurkol. ___S___
c) To bola príležitosť akú Ondrej, nemohol prepásť. ___N___

 384. a) Doslova sa triasol od strachu.
d) Vážne, otec o tom hovoril.

 385. a) Dobre, pôjdeme tam zajtra.  
d) Je skôr žltý ako oranžový. 
f) Veru, bol som unavený.

 386. c) častice
 387. a) zošity a knihy ležali (zošity ležali, knihy ležali) 

b) ležali na stole
c) zošity a knihy

 388. a) vyložila na stôl, vyložila chlieb, vyložila maslo (uznať aj vyložila chlieb a maslo)
b) sestra vyložila
c) chlieb a maslo/maslo a chlieb   
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 389. a) prisudzovací sklad – detektív vypátral
b)  určovací sklad –  slávny detektív (vypátral zločincov/vypátral previnilcov/ nebezpečných 

zločincov/nebezpečných previnilcov)
c) priraďovací sklad – previnilcov a zločincov

 390. c) Pred stajňou, z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.
 391. a) Cítim, že príde búrka.

c) Urobil tak, ako sľúbil.
 392. a) Bolo slnečno, ale fúkal studený vietor.

b) Nevedela, čo si má o tom myslieť.
c) Hnevalo ho, že mu nechceli pomôcť.
d) Kúpili jej kabát, aký si vždy želala. 

 393. a) Aj polievku zjedol, aj zemiaky mu chutili.
b) Vždy sa bojíme toho, čo nechápeme.
c) Kto nič nerobí, nič nepokazí.
d) Anka je taká, že sa s každým porozpráva.

 394. A.  Uvedené súvetie je utvorené zo šiestich (6) viet.
B.  a) predmetovou 

 395. A. Prvé súvetie je utvorené zo štyroch viet a druhé z troch viet.
B. b) príslovkovou časovou

 396. a) ôsmich 
b) predmetovou

 397. A.  štyri (4) 
B.  d) príslovkovou

 398. 1. dráb (dráby, drábov)
2. luna
3. programátor(-a) (programovanie, program)

 399. a) termíny: chémia, terapia
b) cudzie slová: hokej, prezident
c) slangové: matika, telka
d) knižné: vesna, luna

 400. 1. groš;  2. luna
 401. plnovýznamový – neplnovýznamový

významný – bezvýznamný
veľký – neveľký
príznakový – bezpríznakový  

 402. pekný – pekne 
pomalý  – pomaly 
zvláštny – zvláštne 
lenivý – lenivo  

 403. vyrábať – výrobca (výrobcovia, výrobkyňa ap.) 
previniť sa – previnilec (previnilci)
zbierať  – zberateľ (zberatelia, zberateľka, zberač, zberačka, zberači)
zapisovať – zapisovateľ (zapisovatelia, zapisovateľka)   
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 404. A. b) homonymá
B.  predná časť hlavy nad očami; predná, frontálna časť niečoho; vedúce, popredné miesto, 

postavenie; hudobný nástroj
 405. a) zámok – na dverách, na zamykanie dverí a pod.,  zámok – hrad, kráľovský a pod.

b)  kvákať – vydávať zvuky kva, kvá; žaby, vrany kvákajú a pod.; kvákať – ťahať za vlasy: kvákať 
dieťa pri česaní a pod.

 406. a) granát – druh munície plnenej výbušninou... 
b) grafi t – čierny mäkký nerast, tuha
c) granát – tmavočervený polodrahokam
d) grafi t – obrazy vytvárané sprejmi...

 407. A. c) metonymia
B. Recituje báseň, ktorú napísal (Milan) Rúfus. 

 408. a) zvony nezvonia
b) knihu (román), ktorú napísala (Klára) Jarunková

 409. A. a) je personifi kácia
B. Recituje báseň (text, dielo), ktorú napísal Miroslav Válek.

 410. A. 2. vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka 
B. 2. v slovníku cudzích slov

 411. A. c) v Malom frazeologickom slovníku 
B. a) v synonymickom slovníku

 412. A. c) v Malom frazeologickom slovníku 
B. c) v Krátkom slovníku slovenského jazyka 

 413. c) mu správa prišla vhod
 414. a) 5. tichý

b) 4. pyšný
c) 3. prispôsobivý
d) 2. dobrosrdečný
e) 1. úspešný

 415. d) starká sa cíti bezvýznamná.
 416. 

áno nie
Úryvok číslo 2 je úryvok z epiky. ×
Úryvok číslo 2 je úryvok z povesti. ×
Úryvok číslo 1 je úryvok z drámy. ×
Úryvok číslo 3 je úryvok z lyrickej básne. ×

 417. 

Literárny druh Literárny žáner
1. epika denník
2. epika rozprávka
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 418. Literárny druh: epika
Literárny žáner: román

 419. a) dráma
b) epika

 420. 

Dielo Autor Postava Lit. druh Lit. žáner

1. Červené víno František 
Hečko Marek Habdža epika román

2. Rysavá 
jalovica

Martin 
Kukučín Adam Krt epika poviedka

 421. 

Dielo Autor Postava Lit. druh Lit. žáner
Zuzka Turanová Ján Čajak ml. Zuzka Turanová epika román

 422. Názov diela: Otcova roľa 
Autor diela: Ivan Krasko
Literárny druh: lyrika

 423. Názov diela: Zypa Cupák
Literárny druh: epika

 424. A. c) novela
B. d) román
C. c) poviedka

 425. a) R,  b) P,  c) P,  d) R,  e) P 
 426. c) príbeh je vymyslený a má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov

d) postavy sú jednoduché, ich vlastnosti sú vopred ustálené, hlavný hrdina má kladné 
vlastnosti

 427. 

Ťapákovci statickosť minulosť pasivita konzervatívnosť
Iľa dynamickosť budúcnosť aktivita pokrokovosť 

 428. c) Mišovi spolužiaci boli rovnakí nezbedníci ako aj on, lebo podporili jeho návrh.
 429. c) že Robino odišiel z domu, lebo sa inak nevedel vzoprieť matke.
 430. c)  Mirka sa cíti osamelo, lebo napriek námahe zmeniť sa, nepodarí sa jej získať pozornosť 

vlastných rodičov.
 431. c)  Už nám chýbalo do cieľa iba pár metrov, keď sme zbadali presne uprostred sedla úzky 

čierny mrak.            
 432. c) pani knižnica, pani riaditeľka, pani spisovateľka, slúžka
 433. b) Jazmína zamierila do obývačky, ale zastala ako prikovaná.
 434. a) Keď dostal tretie Čenkovej deti, vymenil ich za dušu do futbalu.
 435. 3. verš

4. rým
1. rytmus
2. strofa 
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 436. A. striedavý    abab
B. c) striedanie dlhých a krátkych, prízvučných a neprízvučných slabík vo verši

 437. A. Druh rýmu: združený rým     Schéma: aabb
B. b) zvuková zhoda na konci slov alebo skupín slov na konci veršov.

 438. a)  Sonet je lyrickorefl exívny útvar skladajúci sa z dvoch štvorveršových a z dvoch 
trojveršových strof.

 439. A. sonet
B. b) Je to básnický útvar, ktorý sa člení na štyri strofy.
     d) Prvé dve strofy sú štvorveršové a druhé dve trojveršové. 

 440. a) N;   b) N;   c) S;   d) S
 441. a) autorka prózy sa kryje s rozprávačkou

b) rozprávanie je podané v 1. osobe
 442. a)  V úryvku A. rozprávanie je podané v prvej osobe a v úryvku 

B. rozprávanie je  podané v tretej osobe.
b) C

 443. c) Rozprávač je osoba mužského pohlavia.
 444. d)  Metafora je básnický prostriedok, ktorý vzniká na základe nejakej  podobnosti.

Má obrazný charakter.
 445. a) metafora

b) epiteton
c) deminutíva

 446. a) lyrická;       b) metafora;        c) personifi kácia
 447. A. c) tragédia

B. c) rozhlasová hra
C. b) opereta

 448. A. c) Synonymum slova komédia je veselohra.
B. a) jednoaktovka
     b) rozhlasová
     c) dejstvá a výstupy

 449. scéna _2_;    scenár _3_;    scenárista _1_;    dramatik _4_;    dramatizácia _5_ 
 450. Rozhlasová hra 1.

Jednoaktovka 3.
Film 2.
Muzikál 6.
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ZOZNAM VZDELÁVACÍCH ŠTANDARDOV, 
REALIZÁCIA KTORÝCH SA OVERUJE 
ÚLOHAMI NA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE 

Základná úroveň

Žiak/žiačka na základnej úrovni:

1.1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM
SJ.1.1.2. odlišuje umelecký text od vecného, odlišuje výkladový text od opisného a od rozprávania, 

od vynášania faktov (argumentácie) a propagovania
SJ.1.1.3. odlišuje rozdielne štýly na jednoduchých príkladoch
SJ.1.1.4. odlišuje základné časti textu a knihy (názov diela, podnázvy, kapitolu, celok, odsek, 

poznámku pod čiarou, predslov, doslov)
SJ.1.1.5. vie vyhľadať a vyťažiť základné údaje z textu podľa zadaných kritérií
SJ.1.1.6. odlišuje podstatu textu
SJ.1.1.7. spája informácie získané v texte, všíma si vzťahy (časový sled, cieľ, dôvod – následky) a 

odvodzuje závery z jednoduchých textov
SJ.1.1.8. číta jednoduché nelineárne prvky textu: tabuľky, diagramy, grafi kony, legendy

1.2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE
SJ.1.2.1. používa slovenskú abecedu
SJ.1.2.2. tvorí zrozumiteľnú gramaticky správnu vetu
SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje spôsobu vyjadrovania (ústne alebo písomné vyjadrovanie), téme a 

okolnostiam (formálne a neformálne vyjadrovanie)
SJ.1.2.6. ovláda základné žánre písomnej komunikácie: zostavuje list, vypĺňa tlačivá rôzneho druhu
SJ.1.2.7. pri písaní pozná základy slovenského pravopisu

1.3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA
SJ.1.3.1. pozná vlastnosti a druhy hlások (samohlásky – krátke a dlhé, y/i, ä; spoluhlásky, 

dvojhlásky); vie rozdeliť spoluhlásky na tvrdé, mäkké a obojaké
SJ.1.3.2. správne vyslovuje a píše slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li; správne napíše a 

rozozná slová so slabičnými hláskami r/ŕ a l/ĺ
SJ.1.3.3. správne píše základné vybrané slová
SJ.1.3.4. člení slová na slabiky v jednoduchých prípadoch
SJ.1.3.5. správne vyslovuje a píše predložky s/so, z/zo 
SJ.1.3.6. správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások 

v jednoduchých príkladoch
SJ.1.3.7. ovláda delenie slovných druhov na ohybné a neohybné; ovláda skloňovanie podstatných a 

prídavných mien, určuje gramatické kategórie (rod, pád, číslo)
SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý v pádových príponách vzorov podstatných a prídavných mien
SJ.1.3.9. vie stupňovať prídavné mená 
SJ.1.3.10. ovláda delenie zámen, vie zámená skloňovať, určovať gramatické kategórie (rod, pád, číslo)
SJ.1.3.11. ovláda delenie čísloviek, vie skloňovať číslovky, určuje gramatické kategórie čísloviek
SJ.1.3.12. ovláda delenie slovies, vie určovať gramatické kategórie (osoba, číslo, čas, spôsob) 
SJ.1.3.13. vie rozoznať jednoduchý a zložený slovesný tvar
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SJ.1.3.14. formálne rozozná príslovky v texte so zameraním na najfrekventovanejšie
SJ.1.3.15. formálne rozozná predložky v texte so zameraním na prvotné predložky
SJ.1.3.16. formálne rozozná spojky v texte so zameraním na najfrekventovanejšie spojky 
SJ.1.3.17.  vie vyhľadať častice v texte
SJ.1.3.18. rozozná v texte citoslovcia ako slová citu, vôle a rôznych zvukov
SJ.1.3.19. vie charakterizovať jednoduchú vetu, vymenúva základné a rozvíjacie vetné členy a určuje 

ich v jednoduchej vete
SJ.1.3.20. ovláda delenie viet podľa obsahu a členitosti
SJ.1.3.21. vie vymenovať vetné sklady
SJ.1.3.22. vie odlíšiť jednoduchú vetu od súvetia; vie odlíšiť zložené súvetie od jednoduchého súvetia 

a jednoduchej vety
 SJ.1.3.23. ovláda a charakterizuje členenie slovnej zásoby na spisovné a nespisovné slová, zastarané 

a nové slová, domáce a cudzie slová
SJ.1.3.24. vie vysvetliť pojmy: základové slovo, odvodené slovo, základ slova, predpona, prípona 
SJ.1.3.25. ovláda delenie slov podľa významu: gramatický a vecný, jednovýznamové 

a viacvýznamové, jednoslovné a združené pomenovania
SJ.1.3.26. pozná homonymá, synonymá, antonymá (opozitá)
SJ.1.3.27. pozná nepriame pomenovania: metaforu a personifi káciu
SJ.1.3.28. vie pracovať s pravopisným, výkladovým, synonymickým, frazeologickým slovníkom, 

slovníkom cudzích slov 
SJ.1.3.29. vie pracovať s rôznymi príručkami, encyklopédiami a s internetom
SJ.1.3.30. odlišuje spisovnú od nespisovnej podoby národného jazyka (vie nahradiť v texte 

nespisovné tvary spisovnými)
SJ.1.3.31. vie vysvetliť pojmy: praslovančina – praslovanský jazyk – staroslovienčina/starosloviensky 

jazyk
SJ.1.3.32. vie základné poznatky o vývine slovenčiny od 10. do 18. storočia
SJ.1.3.33. vie základné údaje o vzniku a vývine spisovnej slovenčiny
SJ.1.3.34. pozná slovenské nárečia; má kladný vzťah k svojmu nárečiu a  zároveň aj k nárečiu 

a jazyku iných ľudí
SJ.1.3.35. vie základné údaje o jazykoch národnostných spoločenstiev

1.4. LITERATÚRA
SJ.1.4.1. rozlišuje základné literárne druhy (lyriku, epiku a drámu) a ich základné prvky
SJ.1.4.2. k názvom prečítaných literárnych diel (ktoré sú predpísané učebnými osnovami od 5. po 8. 

ročník) vie správne priradiť autora
SJ.1.4.3. rozlišuje formy literárnej tvorby (ústna a autorská)
SJ.1.4.4. vie vymenovať literárne žánre, ktoré zaraďujeme k ľudovej slovesnosti
SJ.1.4.5. vie vyhľadať a určiť hlavné a vedľajšie postavy v texte
SJ.1.4.6. vie určiť základné prvky umeleckého literárneho diela: tému, fabulu, čas a miesto deja
SJ.1.4.7. vie určiť slová, ktoré vytvárajú rým, a pomenovať združený a striedavý rým 
SJ.1.4.8. pozná rôzne druhy literárnych postupov (rozprávanie, opis, dialóg a monológ)
SJ.1.4.9. vie určiť jazykové prostriedky v literárnom umeleckom diele (epiteton, prirovnanie, 

onomatopoju)
SJ.1.4.10. vie vymenovať druhy dramatických umení
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Stredná úroveň

Žiak/žiačka na strednej úrovni:

2.1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM
SJ.2.1.2. pozná druhy neumeleckého textu (rozprávanie, technický opis, rozbor, reklama)
SJ.2.1.3. odlišuje jazykové prostriedky charakteristické pre jednotlivé štýly
SJ.2.1.4. odlišuje všetky časti textu a diela (index, slovník, bibliografi cké záznamy a vie ich 

používať)
SJ.2.1.5. vyhľadáva, vyčleňuje a porovnáva informácie z dvoch alebo viacerých kratších textov
SJ.2.1.6. odlišuje podstatu od komentára, objektivitu od subjektivity a propagandy na 

jednoduchých príkladoch
SJ.2.1.7. vníma postoj autora neumeleckého textu

2.2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE
SJ.2.2.4. pozná základné vlastnosti hovoreného slova a písomného vyjadrovania
SJ.2.2.5. pozná pravopisné normy a uplatňuje ich vo väčšine prípadov

2.3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA
SJ.2.3.1. správne píše základné a odvodené vybrané slová
SJ.2.3.2. člení slová na slabiky a vie určiť predponu
SJ.2.3.3. delí spoluhlásky podľa výslovnosti na párové znelé, párové neznelé a nepárové zvučné; 

správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások na 
začiatku a vnútri slova

SJ.2.3.4. ovláda delenie slovných druhov podľa vecného významu (plnovýznamové 
– neplnovýznamové)

SJ.2.3.5. určuje zhodu medzi podstatným a prídavným menom
SJ.2.3.6. ovláda písanie i/í, y/ý v pádových príponách podstatných a prídavných mien; pozná 

pravidelné a nepravidelné stupňovanie
SJ.2.3.7. pozná základný/slovníkový tvar zámen   N sg., vie ho utvoriť
SJ.2.3.8. ovláda pravopis základných, radových a násobných čísloviek
SJ.2.3.9. vie určovať gramatické kategórie slovies: slovesný rod a slovesný vid, vie určovať 

plnovýznamové slovesá (činnostné  – stavové)
SJ.2.3.10. správne píše príponu -li v minulom čase
SJ.2.3.11. ovláda stupňovanie prísloviek spôsobu
SJ.2.3.12. určuje väzbu predložky s daným pádom na konkrétnych príkladoch
SJ.2.3.13. ovláda delenie spojok na priraďovacie, podraďovacie
SJ.2.3.14. ovláda podstatu neplnovýznamovosti a neohybnosti častíc
SJ.2.3.15. ovláda podstatu neplnovýznamovosti a neohybnosti citosloviec
SJ.2.3.16. ovláda delenie vetných členov (holý, rozvitý, viacnásobný) a určuje ich vo vete
SJ.2.3.17.  vie tvoriť a určovať vety podľa obsahu a členitosti
SJ.2.3.18.  pozná a určuje vetné sklady vo vete
SJ.2.3.19.  ovláda delenie jednoduchého súvetia na priraďovacie a podraďovacie; pozná a určuje druh 

priraďovacieho súvetia a druh vedľajšej vety v podraďovacom súvetí
SJ.2.3.20.  určuje počet viet v zloženom súvetí
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SJ.2.3.21.  ovláda a charakterizuje členenie slovnej zásoby na hovorové a knižné (odborné, básnické), 
spisovné a nespisovné slová (slangové, nárečové), citovo zafarbené a bez citového 
zafarbenia

SJ.2.3.22. ovláda tvorenie podstatných mien, prídavných mien, slovies predponou a príponou; 
tvorenie zdrobnenín a zveličujúcich slov príponou; tvorenie slov skladaním

SJ.2.3.23. rozoznáva príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania
SJ.2.3.24. vie vyhľadať homonymá, synonymá a antonymá v danom texte
SJ.2.3.25. pozná a vie určiť v texte nepriame pomenovania: metaforu, metonymiu, personifi káciu

2.4. LITERATÚRA
SJ.2.4.1.  pozná žánre literárnych druhov (druhy lyrických básní, poviedka, novela, román, tragédia, 

komédia, divadelná a rozhlasová hra ...)
SJ.2.4.2.  pozná autorov v súvislosti s ich literárnou tvorbou a prečítanými dielami; vie zaradiť 

autora medzi básnikov, prozaikov, dramatikov
SJ.2.4.3.  pozná rozdiely medzi lyrikou v ľudovej tvorbe a umelou poéziou
SJ.2.4.4.  vie charakterizovať pojmy umelecká reč viazaná a neviazaná, povedať, ktorý literárny druh 

je najcharakteristickejší pre viazanú a neviazanú umeleckú reč
SJ.2.4.5.  vie defi novať pojem umelecká a náučná (neumelecká) literatúra na konkrétnych 

umeleckých textoch
SJ.2.4.6.  vie vysvetliť pojem literárna postava; dokáže charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, 

záporné) z čitateľského hľadiska
SJ.2.4.7.  vie defi novať literárne pojmy viažuce sa k poézii; obkročný a prerývaný rým
SJ.2.4.8.  vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou príkladov 

z literárnych ukážok
SJ.2.4.9.  vie určiť jazykové prostriedky v literárnom umeleckom diele (metaforu, stupňovanie)
SJ.2.4.10.  pozná základnú literárnu terminológiu viažucu sa k dráme
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Pokročilá úroveň

Žiak/žiačka na pokročilej úrovni:

3.1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM
SJ.3.1.1.  vyhľadáva, vyčleňuje a porovnáva informácie podľa zadaných kritérií
SJ.3.1.2.  vyčleňuje kľúčové slová a vie vystihnúť podstatu textu
SJ.3.1.3.  vyčleňuje argumenty za a proti niečomu, odvodzuje závery založené na zložitejšom texte
SJ.3.1.4.  číta a rozumie zložité nepísané zložky textu: zložité legendy, tabuľky, diagramy a grafi kony

3.2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE
SJ.3.2.5.  pozná a dôsledne uplatňuje pravopisné normy

3.3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA
SJ.3.3.1.  správne píše domáce slová, v ktorých je po obojakej spoluhláske i/í
SJ.3.3.2.  správne píše i/y, í/ý po obojakých spoluhláskach vo vnútri slova a v koncovkách
SJ.3.3.3.  vie rozdeľovať viacslabičné slová na konci riadka
SJ.3.3.4.  správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások na konci 

slova pri splývavej výslovnosti a pred pauzou
SJ.3.3.5.  určuje slovný druh v jednoduchej vete ako vetný člen
SJ.3.3.6.  pozná výnimky z rytmického krátenia na základe preberaného učiva v morfológii
SJ.3.3.7.  skloňuje pomnožné podstatné mená, zdomácnené slová cudzieho pôvodu, skloňuje 

neživotné podst. m. muž. r. zakončené na -l, -r 
SJ.3.3.8.  rozoznáva cudzie nesklonné podstatné mená jednotlivo aj v texte
SJ.3.3.9.  pozná výnimky z rytmického krátenia pri skloňovaní podstatných a prídavných mien 

(vzor páví: vtáčí, kohútí; vzor dlaň: G  pl. básní, vzor vysvedčenie: N až I sg. a pl.  prútie)
SJ.3.3.10.  správne tvorí vzťahové a privlastňovacie prídavné mená z vlastných podstatných mien
SJ.3.3.11.  správne používa privlastňovacie zámeno svoj, pozná nesklonnosť privlastňovacích zámen 

jeho, jej, ich
SJ.3.3.12.  pozná nesklonnosť skupinových čísloviek, správne píše jednoduché a zložené tvary 

základných a radových čísloviek slovami a číslicami
SJ.3.3.13.  pozná neplnovýznamové slovesá, ich funkciu vo vete
SJ.3.3.14.  vie rozoznať druhy určitých a neurčitých slovesných tvarov
SJ.3.3.15.  vie odlíšiť vo vete príslovky od druhotných predložiek a častíc
SJ.3.3.16.  správne používa predložkové spojenia
SJ.3.3.17.  ovláda písanie čiarky v súvetí
SJ.3.3.18.  vie odlíšiť častice od prísloviek a druhotných predložiek
SJ.3.3.19.  tvorí príklady na vetný sklad
SJ.3.3.20.  pozná základy interpunkcie pri písaní priraďovacieho a podraďovacieho súvetia
SJ.3.3.21.  určuje počet viet v zloženom súvetí s odlíšením hlavných a vedľajších viet; ovláda základy 

interpunkcie pri písaní zloženého súvetia
SJ.3.3.22.  rozoznáva rôzne druhy slov v texte a samostatne uvádza príklady
SJ.3.3.23.  ovláda bezpríponové tvorenie slov (podstatných mien od predponových slovies), tvorenie 

slov s opačným/protikladným významom predponami ne-, bez-, tvorenie prísloviek 
spôsobu od akostných prídavných mien, tvorenie skratiek, skratkových slov, značiek

SJ.3.3.24.  vie vysvetliť lexikálny význam a uviesť príklady na homonymá, synonymá, antonymá 
(opozitá)
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SJ.3.3.25.  vie uviesť príklady a vysvetliť obsah nepriameho pomenovania: metafory, metonymie 
a personifi kácie

SJ.3.3.26.  pozná funkciu jednotlivých jazykovedných príručiek a vie si vybrať a používať vhodnú 
jazykovednú príručku; vie uviesť príklady na jednotlivé typy slovníkov

SJ.3.3.27.  vie vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení – prísloví, porekadiel, pranostík 
a prirovnaní v danom texte na základe kontextu alebo pomocou slovníkov

3.4. LITERATÚRA
SJ.3.4.1.  vie určiť základné prvky literárnych druhov a žánrov v určitom texte
SJ.3.4.2.  vie uviesť názov diela, autora, literárny druh a žáner na základe úryvku, literárnych postáv, 

motívov
SJ.3.4.3.  vie vysvetliť rozdiel medzi novelou a románom, románom a poviedkou (poviedkou a 

rozprávkou)
SJ.3.4.4.  dokáže charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, záporné) z čitateľského hľadiska a svoje 

tvrdenie podložiť argumentmi
SJ.3.4.5.  vie vysvetliť podstatu zápletky ako kompozičnej fázy deja v známom texte
SJ.3.4.6.  vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s umeleckou rečou viazanou (v básni aj 

v populárnej piesni)
SJ.3.4.7.  vie vysvetliť sonet ako lyrickú básnickú formu
SJ.3.4.8.  vie vysvetliť pojem rozprávač v texte a vie identifi kovať jednotlivé formy rozprávača, vie 

transformovať formy rozprávača z ja-formy do on-formy, a naopak
SJ.3.4.9.  ovláda literárnu terminológiu, vie defi novať umelecké štýlové prostriedky
SJ.3.4.10.  vie vymenovať druhy dramatických umení a uviesť rozdiely medzi nimi

Čo sme používali pri vypracúvaní úloh v zbierke

Pri vypracúvaní úloh v zbierke sme používali učebnice zo slovenského jazyka pre základnú školu, 
ktoré schválilo Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Krátky 
slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov, Pravidlá 
slovenského pravopisu, Frazeologický slovník, týždenník Hlas ľudu, texty rozličných autorov z 
rôznych prameňov, v origináli i prispôsobené účelu tejto zbierky. Okrem toho sme používali aj rôzne 
webové stránky na Internete.
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Poradové 
číslo úlohy Štandard

1–4 SJ.1.1.2.1.1.5

5–7 SJ.1.1.3.

8–10 SJ.1.1.4.

11–15 SJ.1.1.5.

16–19 SJ.1.1.6.

20–24 SJ.1.1.7.

25–28 SJ.1.1.8.

29–32 SJ.1.2.1.

33–36 SJ.1.2.2.

37–40 SJ.1.2.5.

41–44 SJ.1.2.6.

45–48 SJ.1.2.7.

49–50 SJ.1.3.1.

51–52 SJ.1.3.2.

53–54 SJ.1.3.3.

55–57 SJ.1.3.4.

58–60 SJ.1.3.5.

61–62 SJ.1.3.6.

63–65 SJ.1.3.7.

66–67 SJ.1.3.8.

68–70 SJ.1.3.9.

71–73 SJ.1.3.10.

74–76 SJ.1.3.11.

77–79 SJ.1.3.12.

80–82 SJ.1.3.13.

83–85 SJ.1.3.14.

86–88 SJ.1.3.15.

89–91 SJ.1.3.16.

92–94 SJ.1.3.17.

95–96 SJ.1.3.18.

97–99 SJ.1.3.19.

100–102 SJ.1.3.20.

103–105 SJ.1.3.21.

106–108 SJ.1.3.22.

109–111 SJ.1.3.23.

112–113 SJ.1.3.24.

Poradové 
číslo úlohy Štandard

114–115 SJ.1.3.25.

116–118 SJ.1.3.26.

119–121 SJ.1.3.27.

122–124 SJ.1.3.28.

125–127 SJ.1.3.29.

128–130 SJ.1.3.30.

131–132 SJ.1.3.31.

133–134 SJ.1.3.32.

135–136 SJ.1.3.33.

137–138 SJ.1.3.34.

139–140 SJ.1.3.35.

141–144 SJ.1.4.1.

145–148 SJ.1.4.2.

149–152 SJ.1.4.3.

153–156 SJ.1.4.4.

157–160 SJ.1.4.5.

161–164 SJ.1.4.6.

165–167 SJ.1.4.7.

168–171 SJ.1.4.8.

172–174 SJ.1.4.9.

175–177 SJ.1.4.10.

178–181 SJ.2.1.2.

182–185 SJ.2.1.3.

186–189 SJ.2.1.4.

190–193 SJ.2.1.5.

194–197 SJ.2.1.6.

198–201 SJ.2.1.7.

202–205 SJ.2.2.4.

206–209 SJ.2.2.5.

210–212 SJ.2.3.1.

213–215 SJ.2.3.2.

216–218 SJ.2.3.3.

219–221 SJ.2.3.4.

222–224 SJ.2.3.5.

225–227 SJ.2.3.6.

228–230 SJ.2.3.7.

Poradové 
číslo úlohy Štandard

231–233 SJ.2.3.8.

234–236 SJ.2.3.9.

237–239 SJ.2.3.10.

240–241 SJ.2.3.11.

242–244 SJ.2.3.12.

245–246 SJ.2.3.13.

247–248 SJ.2.3.14.

249–251 SJ.2.3.15.

252–254 SJ.2.3.16.

255–257 SJ.2.3.17.

258–260 SJ.2.3.18.

261–263 SJ.2.3.19.

264–266 SJ.2.3.20.

267–269 SJ.2.3.21.

270–273 SJ.2.3.22.

274–276 SJ.2.3.23.

277–278 SJ.2.3.24.

279–281 SJ.2.3.25.

282–285 SJ.2.4.1.

286–288 SJ.2.4.2.

289–291 SJ.2.4.3.

292–294 SJ.2.4.4.

295–297 SJ.2.4.5.

298–300 SJ.2.4.6.

301–303 SJ.2.4.7.

304–306 SJ.2.4.8.

307–309 SJ.2.4.9.

310–312 SJ.2.4.10.

313–316 SJ.3.1.1.

317–320 SJ.3.1.2.

321–324 SJ.3.1.3.

325–328 SJ.3.1.4.

329–332 SJ.3.2.5.

333–335 SJ.3.3.1.

336–338 SJ.3.3.2.

339–341 SJ.3.3.3.

Poradové 
číslo úlohy Štandard

342–344 SJ.3.3.4.

345–347 SJ.3.3.5.

348–350 SJ.3.3.6.

351–353 SJ.3.3.7.

354–356 SJ.3.3.8.

357–359 SJ.3.3.9.

360–362 SJ.3.3.10.

363–365 SJ.3.3.11.

366–368 SJ.3.3.12.

369–371 SJ.3.3.13.

372–374 SJ.3.3.14.

375–377 SJ.3.3.15.

378–380 SJ.3.3.16.

381–383 SJ.3.3.17.

384–386 SJ.3.3.18.

387–389 SJ.3.3.19.

390–393 SJ.3.3.20.

394–397 SJ.3.3.21.

398–400 SJ.3.3.22.

401–403 SJ.3.3.23.

404–406 SJ.3.3.24.

407–409 SJ.3.3.25.

410–412 SJ.3.3.26.

413–415 SJ.3.3.27.

416–419 SJ.3.4.1.

420–423 SJ.3.4.2.

424–426 SJ.3.4.3.

427–430 SJ.3.4.4.

431–434 SJ.3.4.5.

435–437 SJ.3.4.6.

438–440 SJ.3.4.7.

441–443 SJ.3.4.8.

444–446 SJ.3.4.9.

447–450 SJ.3.4.10.

ZOZNAM ÚLOH 
SO ŠIFRAMI ŠTANDARDOV
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