
SJL 9 OPAKUJEME pred PP (PL4) 

1. V dôsledku znečistenia ovzdušia zomierajú milióny  ľudí. Urči vo vete všetky vetné členy. 

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

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

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

2. Doplň do slov gramaticky správnu príponu. 

od Tán_  , v ateliér_, dva ateliér_, od Andre_, k Andre_, dve Time_, z našej ide_,  

viac ide_ 
3. Správne napísaná číslovka je v možnosti: 
a) 645. tisíc               b) 110 – tisíc            c) 645-tisíc               d) 110 tisic 

 

4. Premeň súvetie na jednoduchú vetu. 

a) Tešil sa, že jeho priateľ zvíťazil.     
_____________________________________________________________________________________________ 
b) Neprišiel do školy, lebo bol opäť chorý. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Porovnaj obe vety a urči slovo siedmy ako vetný člen. 

a) Siedmy sa proti výsledku súťaže okamžite odvolal.  ________________________________________ 

b) Odhalil podstatu problému až na siedmy pokus.  __________________________________________ 

6. Nečistoty vo vzduchu zabijú vo svete podľa odborníka viac ľudí ako vírus HIV a malária      
    dohromady.     Slovo  dohromady  má vo vete význam:  

a) ako výsledok spočítania                                    b) vo vzájomnej blízkosti 
c) spájať sa proti niečomu                                     d) veľké množstvo niečoho. 
 

7. USA sa umiestnili na 7. mieste.  Číslovku z vety napíš slovom a urči podľa zadania. 

číslovka druh rod číslo pád vzor 

      

8. Ktoré tvrdenie o slove  USA  je pravdivé? 
a) skratka          b) odvodené slovo              c) zložené slovo            d) inicálová skratka  

 

9. Ty, počúvaj ma! Zakrúžkuj správne tvrdenie, ktoré platí pre uvedenú vetu.  
a) jednoduchá, rozvitá, jednočlenná, neúplná       c) jednoduché súvetie zložené z 2 viet 
b) jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, úplná             d) jednoduchá, holá, dvojčlenná, úplná 
 

10. Podčiarkni podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. 

sokolovi, sokoly, k jeleňom, mravce, leva, tulene, pštrosy, havran, z mraveniska 
 

11. Doplň chýbajúce prípony.  

Lev_   lovia choré zver_. Ráno ju budia kohút_.  Ps_  sú hladné. Našli ostr_  bobr_  zub. 



12. V ktorej možnosti je správny pravopis? 

a) v kontajneri, o trileri, na servere          c) v orchestri, tri hotely, s paňou  
b) v registri, v tunely, o bycikli                 d) vo svetre, dva boteli, alibi 
  

13. Podčiarkni správny tvar zvýraznených slov.  
Túto paniu – pani poznáš?      Kde chovajú pštrosov – pštrosy? 
 

14. Podčiarkni vokalizované predložky. od syna, odo mňa, ku klavíru, v marci, zo stromu 

15. Podčiarkni nesprávnu predložku v spojeniach:  
       ísť pre sestru, k príprave čaju, čo si dáš na pitie 
 

16. Ktorý  pojem je nesprávne vysvetlený?                                                                                                                         

a) gestikulácia – pohyby rukami             c) autobiografia – vlastný životopis                                                               

b) komunikácia – dorozumievanie          d) mimika – pohyby tela      

17.  Ktoré tvrdenie neplatí pre podstatné meno signál? 

a) V sg. i v pl. ho skloňujeme podľa vzoru stroj.  
b) V sg. ho skloňujeme podľa vzoru stroj. 
c) V pl. ho skloňujeme podľa vzoru dub. 
d) V sg. ho skloňujeme podľa vzoru stroj, v pl. podľa vzoru dub. 

 

18. Pri súčasnom ............ sa hladina svetových oceánov zvýši o niekoľko metrov už o 
päťdesiat rokov, tvrdí nová štúdia o ............ zmenách. Ak sa ľuďom nepodarí znížiť súčasné 
hodnoty skleníkových .........., takýto .......... scenár nás môže postihnúť až desaťkrát rýchlejšie 
ako sme čakali. Svet sa môže zmeniť už na konci tohto storočia.   

Na prázdne miesta v texte sa najlepšie hodia slová v možnosti: 
a) tendri, klinických, čísel, katastrálny.              
b) ovzduší, globálnych, efektov, astronomický. 
c) trende, klimatických, emisií, katastrofický.                    
d) počasí, vzdušných, dier, tragický. 

 

19. Keď prišli prvé jesenné dažde, dom už mal šindľovú strechu. Podčiarkni vo vete postupne 

rozvíjací prívlastok. 

 

20. Označ nepravdivé tvrdenie. 
a) V spojeniach ku mne, ku tebe, k nemu sa k vyslovuje ako k. 
b) V spojení múdrosť  predkov sa nachádza 5 tvrdých spoluhlások.   
c) Slová po-stup, na-prí-klad,  vlast-nej sú rozdelené správne. 
d) Slová predizba, oriešok, skladník, čertisko vznikli odvodzovaním. 
 

21.  Dvojice slov spánok – bdenie, aktivita – pasivita sú: 
a) synonymá                b) homonymá                    c) antonymá           d) archaizmy 
 

22. Vypíš z textu všetky nedokonavé slovesá, v ktorých sa porušuje rytmické krátenie. 

Často blúdieval nočným mestom. Kŕmieval tam zablúdených psíkov. Trápila ho jarná únava. 
Nechváľ deň pred večerom! Súdia nás aj podľa fráz. Pýtali sa nás, kedy  zmúdrieme. 
........................................................................................................................................... 
 

23. Pri ktorom pomnožnom podstatnom mene je nesprávne určený vzor skloňovania? 
a)  ústa = mesto          b) kúpele = ulica          c) plavky = žena            d) preteky = dub 

 

 


