
SJL 9   Máme pred PP na SŠ (2) 

 

Meno: ............................................................ Trieda: ........  Body:....................... Známka: 

Pozorne  počúvaj diktovaný text a správne doplň chýbajúce písmená. 

    Zelen__ sv__t   mesiaca  nostalg__ck__  ov__jal  svoje vlákna  okolo  ní__k__ch   

dreven__ch   zrubo__. Oblôč__k   v__d__choval   ustaté svetlo. Hmla si  l__hala na  

zem pod t__mto   s__v__m  oblokom. V tomto čase neštekali  ani dedinské   ps__.  

Ozrutné  vrch__   nem__losrdne  v__seli  nad dedinou  a  zbl____ka  sa skláňali  

k  pr__kr__m  vrcholcom statn__ch  borov__c.  Štíhl__  smrek__   stáli  sťa  

nezvan__   hostia. Iskr__vé  hviezd__    sa  v__razne   chvel__   nad  vl__kým   

štítom strech__. 

     Vted__   sa   v__tiahol   spo__     šop__    neveľk__  chlapec. Skr__žil  si ruk__   

na  útl__ch  prsiach a vl__k__m__  dlaňam__  si  pr__kr __l  ú__ke  plecia.  __pod  

priesv__tného  závoja  rie__kej   hml__  sa  __čista-jasna  v__nor__la  postava.  

Hosť vošiel do domu a pr__vrel  matk__ne  oči.          (D. Chrobák: Jozef Mak – upravené) 

1. Doplň neúplné tvrdenia. 

a) Uvedený text možno zaradiť do .......................................................................štýlu. 

b) V 1. odseku textu je použitý ...........................................................slohový postup. 

c) V 2. odseku textu je použitý ............................................................slohový postup. 

 

2. Označ nesprávnu odpoveď, ktorá sa viaže k uvedenému textu. 

a) 1. odsek textu je umelecký opis.                        

b) 2. odsek textu tvorí rozprávanie s prvkami opisu. 

c) 2. odsek textu je umelecký opis.  

d) Text možno zaradiť do umeleckej literatúry. 

 

3. Vypíš z 1. odseku prirovnanie. 

______________________________________________________________________  

4. Podčiarkni v texte personifikáciu. 

5. Koľko jednoduchých súvetí sa nachádza 
a) v 1. odseku textu?    ................................            b) v 2. odseku textu?  ...................... 
 

 



 6. Ktorým vetným členom je zvýraznené slovo vo vete?   
     ___________________________________________________ 
 
7. Vypíš z 1. odseku postupne rozvíjací prívlastok.  

     ___________________________________________________      
 
8. V ktorom vide sú slovesá v poslednej vete textu?  ............................................. 
 
9. Vypíš z 2. odseku textu prídavné mená, v ktorých sa uplatnilo rytmické krátenie. 
     _____________________________________________________________ 
 

10. Urči vetné členy z prvej vety 2. odseku. 
      _________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 
11. Slovo okolo v prvej vete textu je 
a) príslovka.            b) častica.              c) predložka.                   d) spojka. 
 
12. Zvieracie podstatné mená mužského rodu skloňujeme v jed.  čísle podľa vzoru: 
a) chlap                  b) hrdina                     c) dub)                        d) stroj 
 
13. V ktorej možnosti sú všetky tvary slov napísané správne? 
a) divé psi, skrotené levy,  domáce holuby        
b) traja psi, od divej zveri, nebezpečné zvery    
c) domáce kocúry, zlí psy, junácki sokoly            
d) hladné vlky, poľovnícki psy, skalné orli 
 
14. Nesprávny pravopis je v možnosti: 
a) Námestie svätej Alžbety                                  b) Ulica osloboditeľov    
c) Dunajská streda                                                 d) Mierová ulica 
 
15. Jedno podstatné meno sa odlišuje od ostatných skloňovacím vzorom v možnosti: 
a) bicykel, sveter, filter, tender                                      b) fascikel, debakel, artikel, triangel 
c) motocykel, singel, kábel, luster                                  d) pedál, akvarel, fotel, žurnál    
 
16. Medzi abstraktné podstatné mená patrí podčiarknuté slovo v možnosti: 
a) pocit domova                                              b) detský domov 
c) opustiť svoj domov                                     d) teplo domova   

 
17. Správne napísané slovné spojenia sú v možnosti: 
a) s týmito mladými paniami, k týmto príjemným pani lekárkam                                                                           
b) s našou dobrou známou paňou susedou, od našich známych paní 
c) o uznávanej panej moderátorke, s pani učiteľkou Dolinovou 
d) s príjemnými paniami, od tejto novej panej vychovávateľky 

 

 


