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Variant: 3.4.2017

Zakrúžkujte správne odpovede
La Fontaine – Ako sa páv sťažoval bohyni
Vybral sa nespokojný páv ku chrámu posťažovať sa bohyni: „Spev, ktorým si ma obdarovala,
je nepekný, škrekľavý a nikomu sa nepáči, no spev, ktorým si obdarovala chudučkého,
nepekného slávika, je taký sladký, že každý rok víta jar.“ Bohyňa sa na páva nahnevala: „ Ty
žiarlivec jeden, ty máš byť predsa ticho! Pozri sa na seba, do čoho som ťa zaodela. Máš perie
nádherných farieb, korunku na hlave a prekrásny chvost! Príroda naozaj nepozná väčšieho
parádnika!“ Potom mu však pokojne všetko vysvetlila: „Bohovia vás obdarili rôznymi
vlastnosťami: jeden je mocný, iný vyniká veľkosťou. Orol má mocné krídla, havran predpovedá
budúcnosť, vrana upozorňuje na nešťastie. A každý je so svojím hlasom spokojný. Prestaň
nariekať, inak ti za trest odoberiem krásne perie.“
1. Ktorá odpoveď najlepšie vystihuje pointu príbehu? (1b)
A. Bohovia boli spravodliví len ku pávovi.
B. Nemôžeme maž všetko, no v túžbach netreba hľadať hranice.
C. Nemôžeme mať všetko, aj túžby musia mať svoje hranice.
D. Bohovia považovali orla, havrana a vranu za výnimočné.
2. V ktorej z možností sú obidva vetné členy z 1. vety presne určené? (1b)
A. ku chrámu – príslovkové určenie miesta, posťažovať sa – slovesno-menný prísudok
B. bohyni – priamy predmet/predmet v D, mu - nepriamy predmet/predmet v L
C. slávika – priamy predmet/predmet v A, je sladký – slovesno-menný prísudok
D. nikomu – nepriamy predmet/predmet v G, jar – príslovkové určenie času
3. Z ktorej vety je správne utvorený plurál? (1b)
A. Boh ťa obdaril vzácnou vlastnosťou. – Boh vás obdaril vzácnymi vlastnosťami.
B. Jeden je mocný. – Jedny sú mocní.
C. Iný vyniká veľkosťou. – Iný vynikajú vlastnosťami.
D. Orol má mocné krídlo. – Orly majú mocné krídla.
4. Nájdi možnosť, v ktorej sú od podstatného mena orol správne utvorené nové tvary
prídavných mien. (1b)
A. privlastňovacie prídavné meno, N pl., mužský rod, životné, vzor páví – orlí
B. privlastňovacie prídavné meno, L sg., mužský rod, životné, vzor páví – o orlom
C. privlastňovacie prídavné meno, I sg., mužský rod, neživotné, vzor páví – s orlým
D. privlastňovacie prídavné meno, N pl., mužský rod, vzor otcov – orlové
5. V ktorej skupine sa spodobujú všetky slová? (1b)
A. matka, doteraz, prostriedky, odpočinok
B. vzťahy, objíma, prostriedky, odpočinok
C. vzťahy, doteraz, prostriedky, hlbokými
D. vzťahy, doteraz, prostriedky, odpočinok

6.Vyhľadaj možnosť, v ktorej je nesprávne rozdelené slovo. (1b)
A. ko-mu-ni-ká-cia, uve-do-mí-me, ak-tív-na
B. pred-po-klad, pe-da-góg, uči-te-ľom
C. štu-den-ti, psy-cho-lóg-ovia, po-sto-je
D. za-bá-va-jú, si-tu-á-ciu, dis-cip-lí-na
7. Slovo šťasteny v nasledujúcej vete je: (1b)
Víťazi v mahjongu nie sú len „miláčikovia šťasteny“, sú plní pokoja a majú analytickú pamäť.
A. predmetom v G
B. príslovkovým určením spôsobu
C. nezhodným prívlastkom
D. zhodným prívlastkom
8. Vyhľadaj 2 správne výpovede o bájke. (2b)
A. V bájkach sa využíva alegória.
B. Bájky vznikli preto, aby kritizovali vlastnosti zvierat.
C. V bájkach zvieratá, rastliny, alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia.
D. V bájkach sa vyskytuje gradácia.
9. Ktoré gramatické kategórie prislúchajú slovesu v hlavnej vete? (1b)
Keby to bol býval ozajstný gróf, neboli by sme tak ľahko vyviazli.
A. 3.os., pl., minulý čas, podmieňovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid
B. 1. os., pl., prítomný čas, podmieňovací spôsob, činný rod, dokonavý vid
C. 1. os., pl., minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid
D. 1. os., pl., minulý čas, podmieňovací spôsob, činný rod, dokonavý vid
10. Doplň písmená v hrubo vytlačených slovách. (5b)

V lete sa _lovenská metropola zaplní návštevníkm_. Pešia
zóna sa tiahne od _ichalskej brány k _ámestiu P.O.
Hviezdoslava, ktorému dominuje _lovenské _árodné divadlo.
Mnoh_ _ratislavčania si zvykli na prechádzky _tarým mestom.
11. V ktorom rade sa nachádzajú len slová, ktoré sú výnimkou z rytmického krátenia? (1b)
A. vrátnik, bábkar, prevádzkareň, papiernictvo
B. básní, siatie, krokodílie, vytriezvieť
C. mliečny, hriešnik, svietnik, snehuliačik
D. netopieria, lekárnik, chváliac, klieští
12. Slovo diskrétne znamená. (1b)
A. tajne
B. opatrne
C. slušne
D. ohľaduplne

13. V ktorej vete je správna interpunkcia? (1b)
A. Driapali sme sa nahor, ale zdalo sa, že cesta nevedie nikam pretože všade boli maliny.
B. Nie som si istá, bola to tá čerešňa alebo fialový koberec voňavých fialiek, lemujúci striebristú
kôlňu.
C. Väčšina stromov nezarodila vôbec, alebo iba zo dve, tri scvrknuté bobule, ktoré rýchlo
opadli.
D. Až na jeseň sme mali istotu, že máme dve jonatánky, jednu renetu jednu zimnú a dve včasné
jablone.
14. Ktorá výpoveď je správna? (1b)
A. Kompozícia rozprávania je: úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
B. Kompozícia rozprávania je: úvod, gradácia, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
C. Kompozícia rozprávania je: úvod, expozícia, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
D. Kompozícia rozprávania je: úvod, expozícia, rozuzlenie, obrat, záver
15. Označ, ktorý básnický prostriedok sa vo verši nenachádza. (1b)
... Už slnko ospalé tam za hory sa tlačí...
A. epiteton
B. personifikácia
C. protiklad
D. metafora
16. Vyber z každej dvojice správny variant a podčiarkni ho. (5b)
závisieť na mne/ závisieť odo mňa
zdravotná/zdravotnícka škola
vonku/von je sychravé počasie
počítať s budúcnosťou/ o budúcnosti
zabrániť nehodovosti/ nehodovosť
materinské/materské znamienko
zhýčkať/rozmaznať
s prihliadnutím na olympiádu/ k olympiáde
týždňový/týždenný pobyt na horách
do pamäte/ pamäti počítača

