
SJL9 OPAKUJEME pred PP  (1) 

1. Doplň do viet čiarky a správne písmená. 

Hoci  __ratislava  patr__   medzi najmla__šie hlavné mestá na svete jej 

h__stória siaha až do staroveku.  Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba  __lováci    

__aďar__   __emci a mnoho in__ch. Ich stop__  d__ chajú na návštevníka __ 

 h__storick__ch budov ktoré sú súčasťou  malebn__ ch ulíc  h__ storického 

centra. Dom__nanta hlavného mesta   __ratislavský hrad sa   t__či  na kopci 

nad  star__ m mestom. Cez  __ratislavu tečie rieka  __unaj druhá najv__čšia   

__urópsk__   rieka.  Nad sútokom Morav__   a   __unaja  sa  vyp__na hrad  

__evín  ktor__ bol osídľovan__   od dob__  kamennej. V 9. storočí je toto 

miesto spojené __  menom kniežaťa   __astislava  ktor__ tu  nechal v__budovať 

mohutnú   __eľkomoravskú pevnosť. Povesť hovor__  že na hrade   ch_ bala 

voda. Mocn__   chlap__   teda začali kopať studňu. Na hrade zavládla radosť 

keď voda ovlaž__la  suché per__ miestn__ch  ob__ vateľo__. Na renesančnom 

paláci je umiestnená pam__tná tabu__a    pr__pom__najúca  h__storick__ 

v__let   __lovenskej  mládeže na  __evín ktorú organ__zoval v roku 1836 

Ľudov__t   __túr. V roku 1961 hrad   v__ hlás__li za   __árodnú   kultúrn__    

pamiatku. 

2. Nájdi v doplňovačke radovú číslovku a urči jej rod, číslo, pád a vzor. 

___________________________________________________________ 

3. Po smrti otca študoval starší syn v cisárskej škole. 

a) Vypíš z vety PU miesta: ................................................................ 

b) Vypíš z vety nezhodný prívlastok .....................................  a utvor z neho   

zhodný. .............................................. 

4. Doplň do slovných spojení číslovku jeden v správnom tvare. 

..............................dychom, ...............................robotníci prišli domov, 

........................... siroty odišli do sveta, všetci do .................................. sa tešili, 

odišli ............................................... vrzom. 

5.Ktoré tvrdenie nie je správne? 

a) Za radovými číslovkami nepíšeme bodku.   

b) Za základnými číslovkami nepíšeme bodku. 

c) Na základné číslovky sa pýtame otázkou koľko?                                                  

d) Na radové číslovky sa pýtame otázkou koľký?  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj


6. Pravopisne správne sú číslovky  uvedené v možnosti: 

a) tretí deň, o siedmich trpaslíkoch, jedenásti ročník 

b) tisíci výherca, druhí stupeň, so siedmymi knihami 

c) prvý mesiac, od ôsmych tanečníkov, v prvích triedach 

d) prišli poslední, jedny dievčence, z ôsmich možností    
 

7. Správny pravopis  čísloviek je v možnosti: 

a) v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia    

b) v štiridsiatich rokoch dvadsiateho storočia 

c) v štyridsiatych rokoch dvaciateho storočia 

d) v štyridsiatych rokoch dvadsiatého storočia 

  

8. V ktorej možnosti sa jedno podstatné meno odlišuje od ostatných vzorom? 

a) v piesni, o básni, po tvári                          b) v noci, s masťou, s husami 

c) na tanieri, s jeleňmi, jazvec                      d) v obilí, údolím, v pozadí 

 

9. Zmiešané skloňovanie podstatných mien: L sg. -i (stroj), N pl. -y (dub)    

    je v možnosti: 

a) areál, ideál, tunel                                 b) majer, chotár, močiar 

c) sveter, filter, register                         d) karneval, titul, gejzír 

 

10. Pomnožné podstatné mená  nohavice, kúpele,  jasle, Tatry, Kúty  
     skloňujeme podľa vzorov v danom poradí: 

 a) ulica, stroj, stroj, žena, dub                    b) stroj, stroj, ulica, žena, dub  

 c) ulica, stroj, ulica, žena, žena                    d) ulica, stroj, ulica, žena, dub   

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. Medzi abstraktné podstatné mená patrí podčiarknuté slovo v možnosti: 

a) teplo domova                                                            b) detský domov 

c) opustiť svoj domov                                                   d) pocit domova   

 

 


