Kód žiaka: .......................................

Variant: 4.4.2017

1. Doplň písmená, podčiarkni správny tvar slova alebo slovného spojenia:

a) o jedenástej pred poludním/predpoludním
b) zo svoj_ch
c) Veľkonočné/veľkonočné prázdniny
d) priviazané/sviazané kone pri kor_tku
e) toľké čas_
f) pri tejto príležitosti/z tejto príležitosti
g) bola natešená zdrav_m i apet_tom svojeho/svojho syna
K nasledujúcej ukážke sa vzťahujú úlohy 2 – 6. (zakrúžkuj správnu odpoveď)
Pútnici a medveď
Dvaja priatelia kráčali vedno cestou. Odrazu sa pred nimi zjavil medveď. Jeden z nich sa
rýchlo vyšplhal na strom a tam sa skryl. Druhý, vidiac sa už v pazúroch medveďa, hodil sa
na zem a robil sa, že je mŕtvy. Zadržal dych, keď medveď k nemu priložil papuľu a celého
ho oňuchával. Vraví sa totiž, že zviera sa mŕtvoly nedotkne. Keď medveď odišiel, pútnik,
ktorý bol na strome, zoskočil a spytoval sa priateľa, čo mu medveď zamrmlal do ucha.
Kamarát povedal, aby si v budúcnosti nebral za spoločníkov takých priateľov, ktorí ho
opustia v nebezpečenstve.

2.
A)
B)
C)
D)

Aké poučenie vyplýva z úryvku?
Za každých okolností si musíme zachrániť vlastnú kožu.
Medveďovi boli sympatickí obidvaja priatelia.
Priateľa poznáme v nebezpečenstve.
Medveď sa priblížil k mŕtvole, aby mu niečo dôležité pošepkal.

3. Nájdi 2 možnosti viažuce sa k 4. vete úryvku, ktoré sú pravdivé.
A) Podstatné mená sa skloňujú podľa vzorov dub, stroj, dlaň.
B) Vo vete j 6 neohybných slovných druhov.
C) Podstatné mená sú v pádoch: L, G, A.
D) Obidve podčiarknuté slovesá nie sú v dokonavom vide.
4. Ktorá výpoveď viažuca sa k 5. vete textu je nesprávna?
A) V zloženom súvetí nájdeme 1 priraďovacie zlučovacie súvetie.
B) V súvetí nájdeme 2 dvojčlenné neúplné vety.
C) V súvetí nájdeme 1 vedľajšiu vetu príslovkovú času.
D) Holá veta v poslednej časti vety je oňuchával ho.

5. Ukážka je
A) baladou
B) aforizmom
C) bájkou
D) bájou

6. Nájdi možnosť, v ktorej je posledná veta textu gramaticky bezchybne prepísaná
ako priama reč.
A) Kamarát povedal: „Neber si za spoločníkov takích priateľov, ktorí ťa opustia
v nebezpečenstve.“
B) Kamarát povedal: “Neber si za spoločníkov takých priateľov, ktorí Ťa opustia
v nebezpečenstve.“
C) Kamarát povedal: „Neber si za spoločníkov takých priateľov, ktorí ťa opustia
v nebezpečenstve.“
D) Kamarát povedal: „Neber si, za spoločníkov, takích priateľov, ktorí ťa opustia
v nebezpečenstve.“

7. K frazeologizmu napíš ľudskú vlastnosť vyjadrenú prídavným menom.
sedí ako na ihlách .....................................................

8.
A)
B)
C)
D)

Nájdi vetu, v ktorej sú všetky podstatné mená utvorené bezchybne.
V žilinskom orchestre vystupoval hosť z Kórey.
Folklóry slovanských krajín zaujali na festivale piesní a tancov.
Vraj si našiel v cukri malých mravcov.
V maliarovom ateliéry rozoberali svoje ideály.

9.
A)
B)
C)
D)

Označ skupinu zemepisných názvov napísaných bezchybne.
Ivanka Pri Nitre, Dolina smrti, Vatikánsky mestský štát
Severné Írsko, Trenčiansky hrad, Pacifik
Dedina Biela Voda, Mis svätého Lukáša, Dukliansky priesmyk
Etiópska vysočina, Bojnická hradná jaskyňa, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a severného Írska

10. Nespisovné číslovky nahraď spisovnými.
a) štyrka, dva deká
b) jednička, mnoho razy
c) trojo dverí, jednorázová

11. Vypíš holú vetu z nasledujúcej vety:
Zo sprchy vzápätí začala tiecť ľadová voda. ..........................................................................

12. V ktorej možnosti je vyjadrená nepravdivá informácia?
A) Matej Bel bol veľkou ozdobou Uhorska.
B) Andrej Sládkovič napísal skladbu Detvan.
C) P. O. Hviezdoslav písal veršované romány zo života zemanov, napr. Ežo Vlkolinský.
D) Ľudovít Štúr bol básnikom, publicistom, politikom a jazykovedcom.

13. Nájdi 2 žánre, ktoré sú vhodne zaradené do slohového postupu a jazykového
štýlu.
A) poviedka – opisný slohový postup, umelecký štýl
B) slávnostný prejav – výkladový slohový postup, rečnícky štýl
C) výklad – výkladový slohový postup, odborný štýl
D) žiadosť – informačný slohový postup, administratívny štýl

14. Ktorý znak nie je charakteristický pre fejtón?
A) Využíva prostriedky umeleckého štýlu.
B) Vtipne sa vyjadruje k aktuálnym otázkam spoločnosti.
C) Je to rozsiahly slohový útvar.
D) Zahŕňa prostriedky umeleckej a vecnej literatúry.

15. Nájdi 2 skupiny, v ktorých všetky slová patria do toho istého štýlu.
A) folklórny, lingvista, digitálny
B) guľa (pätorka), blicovať, senzi
C) čarokrásny, vetrík, atmosféra
D) povíchrica, vôňa, blankytný

16. Ktorá možnosť obsahuje správne informácie o epických žánroch?
A) Novela je próza krátkeho až stredného rozsahu, vystupuje v nej viac postáv.
B) V novele je dramatický a pútavý príbeh s nečakaným rozuzlením.
C) Dobrodružno-historický román spracúva dokumentárne materiály, hlavne vecné fakty.
D) Historický román čerpá námety z minulosti a z blízkej budúcnosti.

