
SJL 9 OPAKUJEME interpunkčné znamienka pred T-9 (PL4) 

1. Doplň tvrdenia. 
a) Interpunkčné znamienko, ktoré oddeľuje vo vete oslovenie, sa nazýva .............................. . 
 

b) Na označenie priamej reči používame ....................................................... . 
 

c) V umeleckej literatúre sa v priamej reči namiesto úvodzoviek používajú ............................. . 
 

d) Citoslovcia vo vete oddeľujeme .................................................... .   

 

e) Zložené vlastné mená a priezviská (Rázusová_Martáková) spája ........................................ .  

 

f) Znamienko, ktoré je znakom vynechania hlásky, sa nazýva .......................................... .  

 

g) Na konci nedokončenej výpovede píšeme ................................................................... .   

 

h) Pri rozdeľovaní slov na konci riadka píšeme ..................................................... . 
 
i) Za radovou číslovkou, ktorá je napísaná číslicou, píšeme ....................................... .  
 

j)  ................................................... je ........................................  než pomlčka. 
 
2. V ktorej vete sú správne použité interpunkčné znamienka? 
a) Pozor rýchlik Čingov na trase Bratislava-Žilina-Košice stojí na 3 nástupišti! 
b) Pozor, rýchlik - Čingov na trase Bratislava Žilina – Košice stojí na 3. nástupišti. 
c) Pozor, rýchlik Čingov na trase Bratislava – Žilina – Košice stojí na 3. nástupišti.   
d) Pozor, rýchlik Čingov na trase: Bratislava – Žilina – Košice stojí na 3 nástupišti. 
 
3. Bežná podoba slova kedys᾿ je v možnosti: 
a) kedysi                b) kedy si                   c) kedy sa                    d) kedy som 
 
4. V prísloviach sa vynechané sponové sloveso byť nahrádza 
a) čiarkou                     b) pomlčkou                        c) lomkou                    d) spojovníkom 
 
5. Do vety     Hurá vyhrali sme      doplň interpunkčné znamienka. 
 

6. Nasledujúce údaje zapíš pomocou lomky. 
♦ rýchlosť sto kilometrov za hodinu ......................................    
♦ spotreba tri litre na sto kilometrov .................................... 
♦ slovo výhra má v G pl. variantné tvary výher výhier  ............................................................. 
♦ jednotkou rýchlosti je meter za sekundu  ............................................ 
 

7. Ktorá z možností je napísaná správne? 
a) David, priprav sa na tréning.                       b) David sa pripravuje na tréning. 
c) David, priprav sa, na tréning.                       d) David priprav sa na tréning.   
 

8. Označ možnosť s nesprávne použitým interpunkčným znamienkom.                                              
a) staroba – choroba         b) tik-tak              c) hory-doly              d) mladosť-pochabosť    



9. Ktoré interpunkčné znamienko použiješ v priezvisku (Božena) Slančíková Timrava? 
a) spojovník            b) pomlčku                 c) čiarku                 d) žiadne 
 
10. V ktorej možnosti je nesprávne napísaná priama reč? 
a) „Večer neprídem,“ povedal a odišiel.                 b) „Večera je na stole.“ povedal a odišiel.            
c) „Nepochybujem,“ hovoril, „plán sa podarí.“      d) Volá za ním: „Najedz sa a potom choď.“ 
 
11. Doplň do slovných spojení pomlčku alebo spojovník a zapíš ich do tabuľky. 
v TANAP_e,         bielo_modro_červená zástava,              zdravie_najcennejšie bohatstvo, 
sto hláv_sto rozumov,          anglicko_slovenský slovník,                 staroba_choroba, 
v Rakúsko_Uhorsku,               január_február,                    literárno_hudobný krúžok,  
letisko Poprad_Tatry,            Bratislava_mesto,      strana 5_12,             dobro_zlo, 
na trase Praha_Brno_Košice,           viac_menej,               držal sa zubami_nechtami, 
vojna_mier,           zemepis_geografia,      v matematike  a_b (a mínus bé),          dva_tri dni, 
 v rokoch 2007_2018,          rozhovor Obama_Merkelová,            dínom_dánom, 
7_percentný,             syntax_skladba,          10_tisíc 
 
SPOJOVNÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMLČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


