
SJL 9 OPAKUJEME slovné druhy pred T-9 (PL11) 

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

1. Pacienti, ktorí podstúpili liečbu cukrom, boli bez nežiadúcich účinkov. Vypíš z vety slovo, 
v ktorom neplatí rytmické krátenie.  _____________________________                       
 
2. Vo vete Už začali pacientov  liečiť pomocou kryštálového cukru.  je podčiarknuté slovo: 
a) príslovkou                           c) predložkou   

b) časticou                              d) podstatným menom  

 

3.  V Európe už v niektorých nemocniciach začali pacientov  liečiť pomocou kryštálového  
     cukru. Vypíš z vety podstatné meno, pre ktoré platí:  ženský rod, sg, L, vzor žena.                                                                       

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

4. O cukre sa hovorí, že je zabijakom 21. storočia. Prepíš číslovku z uvedenej vety slovom. 

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

5. V ktorej z možností je  podčiarknuté slovo vo vete spojkou? 

a) Ani sa neposadil a rýchlo odišiel.           b) Ani sa neposadil a rýchlo odišiel.   

c) Ani sa neposadil a rýchlo odišiel.           c) Ani sa neposadil a rýchlo odišiel.   

       
6. Slovesá v dokonavom vide sú v možnosti: 
a) myslieť, robiť           b) čítať, prepisovať         c) tancovať, písať        d) prísť, napiecť    
 
7. Športovci by vždy mali hrať iba fair play. Vo vete sa nachádza: 
a) pomnožné podst. meno                              b) cudzie slovo       

c) privlastňovacie príd. meno                         d) nárečové slovo 

 
8.  V ktorej možnosti je nesprávne oslovenie? 

a) Milí rodičia, milí hostia!                                           c) Milí žiaci, vážení rodičia! 

b) Milí učitelia, žiaci a žiačky!                                      d) Vážení hostia, milí žiaci! 

 

9. V ktorej možnosti je nesprávny pravopis? 
a) interview, mimika, diskusia, vizitka                        c) s tvojím, s našimi, soví, atď. 

b) teritórium, trinásty, trikrát, symbol                       d) s mojim, holubý, sto krát, líškyn 

 
10. Ak by rodičia zistili, že som stále za počítačom, musel by som vysávať celý byt. 
V ktorej možnosti má podčiarknutý slovesný tvar určené správne všetky gramatické 
kategórie a tvar? 
a)1. osoba, sg., prít. čas, podmieňovací spôsob,  nedokonavý vid, zložený slovesný  tvar    

b)1. osoba, sg., prít. čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, jednoduchý slovesný  tvar 

c)1. osoba, sg., prít. čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid, zložený slovesný tvar 

d) 3. osoba, sg., minulý čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid, jednoduchý slovesný tvar 

 

11.  Číslovky rovnakého druhu sú v možnosti: 
a) prvým ťahom, s piatimi spisovateľmi, viacnásobne opakovať 

b) siedme ročníky, v siedmich rokoch, tisícsedemsto možností 

c) dvadsiaty štvrtý december, poslednýkrát, na stodruhej strane   

d) dvakrát zaspievať, stodvadsiaty prvý hráč, mnohokrát opakovať 


