
SJL 9   Máme pred PP na SŠ (3) 

 

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

Doplň do textu správne chýbajúce písmená a interpunkciu. 

 

Morské  ekos_stém_  potrebujú viac času na to  aby sa prispôsobili súčasn__m 
 

kl_mat_ck_m  zmenám. Ako sa mení  kl_ma   a ohrievajú sa vod__  oceáno_  
 

tak  sa stávajú ohrozen_m_  aj koral_. Vpl_vom  zmen_  kl_m_  strácajú svoju  
 

farbu. Blednú predovšetk_m  pre  stratu  fotos_ntet_ck_ch  rias  ktoré ich  
 

v_živujú. Morsk_   b_ológovia    z_stili   že koral_  potrebujú len viac času na  
 

akl_mat_záciu. „Teplota koralov_ch útesov je premenl__vá  a  je log__cké   že  
 

koral_    b_    mali mať schopnosť reagovať na rôzne teplot_ “ povedal  morsk_    
 

b_ológ  zo Stanfordskej univerz_t_. Jeho t_m  skúmal koral_  na útese lagún_   
 

ostrova Ofu. Z_stili   že väčšina koralov   _   teplejších vôd sa teplej vode  
 

prispôsob_la   a   zv_kla si na ňu. Viac ako polov__ca  koralov     _    chladnejš_j     
 

vod_    v_bledla.      http://tech.sme.sk/c/7188570/koraly-sa-prisposobili-teplejsej-vode.html#ixzz30VIbMtxf  - upravené. 
 

1. V ktorej z možností je použité neplnovýznamové sloveso? 

a)  prispôsobili sa teplote                                          b) sú v oceáne 
c) prestaňte sa znepokojovať                                   d) vedci mu veria 
 

2. V ktorej možnosti nie je podčiarknuté slovo príslovkou? 

a) Dolu  brehom sa mi ide oveľa ľahšie.                     b) Zastav sa u nás, keď pôjdeš okolo! 
c) Stál uprostred ako soľný stĺp.                                  d) Spolubývajúci spí hneď vedľa. 
 

3. Ktorá veta obsahuje dokonavé sloveso? 

a) V obchodnom dome  sme nakupovali darčekové predmety. 
b) Ako sa správne sadia zeleninové priesady? 
c) V teste krúžkujte iba správne možnosti! 
d) Počas veľkej prestávky sa spolužiak potkol.   
 

4. Vyjadri pomocou metonymie vety: Na literatúre sme čítali dielo od Ľuda Zúbka.  Kúpim si 

CD od  skupiny Elán.  Do školy cestuje električkou číslo osem.      
.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................. 
 

5. Podčiarkni prídavné mená, v ktorých je uplatnený rytmický zákon. 

 malý, svieže, milí, múdra, kritická, štíhla, líščia, riečne, chutné, krátky 
 

 6. Správne zapísaná priama reč je v možnosti. 

a)  Otec sa ma spýtal: „Už si sa pripravil na vyučovanie”? 
b) „Vstávaj,“ kričí mama, „zaspal si do školy!“     
c) „Včera som prišiel neskoro na tréning,“ Priznával sa mame. 
d) Sklopil zrak a riekol, „Už to viackrát neurobím.“ 
 

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13212983&ids=6
http://news.stanford.edu/news/2014/april/coral-heat-defense-042414.html
http://tech.sme.sk/c/7188570/koraly-sa-prisposobili-teplejsej-vode.html#ixzz30VIbMtxf


7. Nájdi v texte prídavné mená, v ktorých je pravopisná chyba a napíš ich správne. 

Medvedi brloh je prázdný. Ukrutný piráti mali orlý zrak. Nepýš sa cudzim perím! Má psý 
čuch. Ak ste sa narodili ako šťastný, potom váš kohút bude znášať vajcia. 
.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
8. Ktorá z viet je napísaná v umeleckom štýle?  

a) Na slovine sme opakovali slohové postupy.  
b) Oproti minulosti je diagnóza celiakie jednoduchšia.  
c) Dievčina nezištne pribehla na pomoc veľkému zúfalstvu.    
d) Potvrdzujeme príjem vášho finančného daru na rekonštrukciu divadla. 
 

9. Ktorý slovenský básnik sa zaraďuje do symbolizmu? ................................................. 
 

10. V ktorej z možností sa nachádza nespisovné spojenie? 

a) zaslúžil sa o uzákonenie spisovného jazyka 
b) vedenie podniku mu vyšlo v ústrety 
c) chápem, že si včera pre chorobu neprišiel na doučovanie 
d) jedná sa o najvýznamnejšiu historickú budovu v meste     
 
11. Pre ktorý slohový postup sú typické útvary: objednávka, interview, oznámenie?  

.......................................................................................................... 
 

12. Slohový útvar, v ktorom sa v časovom slede uvádzajú najdôležitejšie údaje o živote 

človeka, sa nazýva  ................................................................... 
 

13. Doplň tvrdenie.   

Homonymá sú slová, ktoré ....................................  znejú, ale majú .............................. význam. 
 

14. Podčiarkni vo vetách slová, ktoré vznikli skladaním. 

Záhorie patrí k životaschopným euroregiónom. Vážme si pravdovravných šéfredaktorov! 
Plynomer musí byť vodotesný. Riešiš náročné krížovky a hlavolamy? 
 

15. Ktoré z nasledujúcich slovných spojení má podobný význam ako danajský dar?  

a) medvedia služba        b) opičia láska           c) psí tridsiatok        d) mastí si vrecká 
 

16. V ktorej možnosti sú slová z troch jazykových štýlov?  

a) matika, duplikát, deják                                  b) luna, sudba, fotrík  
c) syntax, vesna, kamoška                                 d) analýza, animátor, vtipkár 
 

17. Podčiarkni predložky, ktoré vznikli vokalizáciou: zo školy, so stuhou, po zemi,      
      ku koňovi, na stole. 
 

18. Vecný význam prísloviek spakruky a  podaromnici vo vetách: Oči si pretrel spakruky.    
       Podaromnici míňa peniaze na žreby.  je správne vysvetlený v možnosti: 

a) oboma rukami, znudene                             b) pravou rukou, rázne 
c)  dlaňou ruky, zámerne                                d) opakom ruky, zbytočne   
 

19. Označ možnosť, v ktorej sú zastúpené všetky druhy prídavných mien. 

a) klimatický, šťučí, najnižší                                b) rezbársky, nesmelý, jarný 
c) láskavejší, očný, hlasný                                   d) kamarátov, dokonalý, Jarkin 
 

20. Synonymum k slovu paralyzovať  je v možnosti: 

a) odpariť                        b) ochromiť                          c) oklamať                  d) vystríhať 

 

 


