
SJL9  OPAKUJEME pred PP (PL2) 

1. Doplň do textu správne –i/-í, -y/-ý a interpunkciu. 

V pr__tm__   v__sokohorskej  chat__ rozpoznávali obr__s__  čiern__ch 

tabúľ s ak__m__s__   náp__sm__   Horolezc__  boli netrpezl__v__  lebo 

museli čakať        Ked__ sa môžeme   v__dať na cestu        op__tal sa 

unuden__  tur__sta a  z__vol na plné ústa   Poniektor__  nedočkavc__ 

zopárkrát   v__behli__   z__stiť  či sa tatranské  št__t__  už  v__nor__li  

zo s__vej  hml__  Neprešlo ani pol hodin__  keď sa prv__   poľsk__  

tur__sti  rozhodli  v__raz__ť   Ich v__soké  postav__   sa m__hl__  pod 

oknam__  a  zm__zli  v húšt__    Každ__ z nich bol  v__zbrojen__ 

tur__st__ckou   pr__ručkou a odvahou dob__ť  najv__ššie končiare.  

2. Vypíš z 1. vety textu slovo, ktoré vzniklo skladaním: ...................... 

3. Nesprávny pravopis prídavných mien je v možnosti: 

a) európske mestá, Lenkini príbuzní, africké savany, Slovákovo nadšenie 

b) české kúpele, Záhorská Bystrica, záhorské dediny, Štúrov pravopis 

c) nitrianski obyvateľ, Štúrovský verš, Bielý Potok , Populárna hudba    

d) liptovská bryndza, Liptovský Mikuláš, Moravský Svätý Ján, svätý Ján 

4. Správny pravopis je v možnosti: 

a) Hlupáci sa rady chvália.                   b) Deti rady spievajú.   

c) Vtáci rady spievajú.                           d) Bociany radi plachtia. 

5. V ktorej možnosti sa žiadne prídavné meno nestupňuje? 

a) útly, biely, chorý                        b) úzky, bosý, milý 

c) čierny, drobný, malý                  d) bosý, chorý, mŕtvy    

6. V ktorej možnosti nie sú prídavné mená, ale skloňujú sa podľa vzoru    

    cudzí? 
a) čí, tisíci, Revúca, vedúca, starejší                        

b) starší, horúci, horší, skorší, svieži 

c) vedľajší, horúca, tunajšia, rúča, rýdzi                             

d) mladší, nižší, vyšší, lepšia, ľahšie 

7. V ktorej možnosti sa jedno prídavné meno odlišuje od ostatných vzorom? 
a) rýdzi, rúčimi, vonkajším                               b) tichý, nízkych, divokí (psi) 

c) bocianí, žabím, sobími                                   d) malých, ostrým, ťavími     

8. Pravidlo o rytmickom krátení neplatí pri prídavných menách v možnosti: 

a) svieže, nitrianska, rúči, európsky                         

b) slovenská, národná, čarovný, nízky 

c) diviačí, škovránčí, netopierí, býčí                        

d) fantastické, televízny, pokojný, úzka 

 

 

 



9. Iba spisovné slová sú v možnosti:   

a) kružítko, razítko, list, rožok, ležadlo, vodítko                             

b) lehátko, vodítko, dopis, pečiatka, kružidlo, rohlík 

c) rohlík, držátko, dopis, vôdzka, pečiatka, kružidlo                      

d) list, kružidlo, vôdzka, rožok, ležadlo, pečiatka 

10. V ktorej možnosti sa nevyskytujú  združené pomenovania? 
a) žiacka knižka, zubná ambulancia, platobná karta                      

b) mobilný telefón, základná škola, frazeologická jednotka  

c) včela medonosná, vysoká škola, cestovná kancelária               

d) stratil hlavu, zaťal do živého, sadol do osieho hniezda   

11. Slová  koruna, oko, hrebeň, krídlo sú:   
a)homonymá        b) antonymá       c) synonymá         d) viacvýznamové   

12. V ktorej z nasledujúcich viet je podčiarknuté slovo časticou? 
a) Na diskotéke sa zabávali starí aj mladí.                                                  

b) Chce niečo povedať  , no slová mu uviazli v hrdle. 

c) Len aby si nezabudol  na dobré zvyky.                                                    

d) Starý otec vysadil okolo plota ružové kríky. 

13. Spojenie dvíhať varovný prst je:  
a)  metonymia                             b) metafora                      

c) frazeologizmus                        d)  združené pomenovanie 

14. V ktorej vete sa nachádza rozvitý vetný člen?  
a) Zvony vyzváňali.                              b) Zábava bola výborná.                

c) Mohol by si sa ospravedlniť?            d) Zvony už vyzváňali.   

15. Vypíš z viet neurčité zámená a urči ich ako vetné členy. 

a) Daktorí z nás sa poctivo pripravujú na hodiny slovenčiny. 

_______________________________________________________    

b) Napíš mi to na hocijaký kus papiera. 

______________________________________________________ 

c) Niekto musí cez víkend zostať doma. 

______________________________________________________ 

d) Tínedžeri si v dnešnej dobe neoblečú hocičo. 

______________________________________________________ 

16. Keď prišli prvé jesenné dažde, dom už mal šindľovú strechu. Nad štítom mal pribitú 

halúzku z briezky. Bola ovešaná farebnými stužkami z papiera. V úzkych oknách ešte chýbali 

sklenné výplne. 

a) Vypíš z textu slovo s gramatickou chybou a napíš ho správne.  

_______________________________________ 

b) V ukážke je použitý   ____________________________________ slohový postup. 

c) Zdrobneniny v 2. vete sa skloňujú podľa vzoru  __________________________. 

d) Vypíš z textu postupne rozvíjací prívlastok.    

_____________________________________ 
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 SJL9  OPAKUJEME pred PP (PL2) - ODPOVEDE 

1. V prítmí vysokohorskej chaty rozpoznávali obrysy čiernych tabúľ 
s akýmisi nápismi. Horolezci boli netrpezliví, lebo museli čakať. „ Kedy 
sa môžeme vydať na cestu?“ opýtal sa unudený turista a zívol na plné 
ústa. Poniektorí nedočkavci zopárkrát vybehli zistiť, či sa tatranské 
štíty už vynorili  zo sivej hmly. Neprešlo ani pol hodiny, keď sa prví 
poľskí turisti rozhodli vyraziť.  Ich vysoké postavy sa mihli pod oknami 
a zmizli v húští. 
Každý z nich bol vyzbrojený turistickou príručkou a odvahou dobyť 
najvyššie končiare. 

2. vysokohorskej 

3. c 

4. b 

5. d 

6. a 

7. d 

8. c 

9. d 

10. d  

11. d 

12. c 

13. c 

14. d 

15.  a) Daktorí /vyjadrený podmet                b) hocijaký/zhodný prívlastok 

       c) Niekto/vyjadrený podmet            d) hocičo/predmet v A 
16. a)  sklenné –  sklené          b)  opisný              

       c) žena                                        d) prvé jesenné (dažde) 

 


