
SJL 9 OPAKUJEME slovné druhy pred T-9 (PL12) 

 

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

1. Ony ho využívajú na výstavbu plástov. Ktoré tvrdenie platí pre podčiarknuté slovo v texte 

ukážky? 

a) nesklonné osobné privlastňovacie zámeno 
b) tvar osobného privlastňovacieho zámena v G pl. 
c) krátky tvar osobného základného zámena v G sg. 
d) krátky tvar osobného základného zámena v A sg.   
 

2.  Slovo šesťuholníkový je  

a) radová číslovka                b) základná číslovka               
c) prídavné meno              d) násobná číslovka 
 

3. Správne napísané slovné spojenie je v možnosti: 

a) deväťnásteho storočia                                                        b) devätnásteho storočia    
c) devätnástého storočia                                                        d) devetnastého storočia 
 

4. V ktorej z možností nie je sloveso v nedokonavom vide? 

a) vyčistí                    b) využívajú sa                  c) používa sa                    d) čistí sa 
 

5. Správne utvorený L sg. a N pl. v danom poradí  je  v možnosti: 

a) v kondicionére, kondicioniére                              b) v kondicionéri, kondicionéry    
c) v kondicionéry, kondicionéry                                d) v kondicionéri, kondicionére 
 

6. V ktorej možnosti je napísaná veta bez pravopisnej chyby? 

a) Staroveký Egypťania vedeli vyrátať plochu štvorca i obdĺžnika. 
b) Väčšinu obyvateľov tvorili roľníci, ktorý obrábali pôdu. 
c) Pôdu panovník udeľoval za výnimočné zásluhy svojím blízkým. 
d) Pyramídy sú hrobky faraónov, vládcov starovekého Egypta.    
 

7. V ktorej vete je prísudok vyjadrený zloženým slovesným tvarom? 

a) Egypťania používali vosk aj na balzamovanie.            
b) Včelí vosk sa využíva i v medicíne. 
c) Včely stavajú šesťuholníkové plásty z vosku.              
d) Zásoby medu ukladajú včely do plástov. 
 

8. Konkrétne pomnožné podstatné mená sa nevyskytujú v možnosti:  

a) hody, útrapy            b) sane, hrable             c) otepľovačky, Alpy           d) vidly, šaty  
 

9. Abstraktné pomnožné podstatné mená sú v možnosti:  

a) hodinky, Košice                                                                           b) Vianoce, prázdniny   
c) Topoľčianky, sánky                                                                     d) ústa, Margecany  
 

10. Medzi pomnožné podstatné mená nepatrí slovo:  

a) dostihy                b) zásnuby                  c) okolky                  d) ozlomkrky    

 

 



11. Urči rod týchto pomnožných podstatných mien:  
a) okuliare ................................................. b) kachle .....................................................  

c) krosná .....................................................d) nožnice ....................................................  

 

12. Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?  

a) meniny – žena             b) zásnuby – dub          c) dvercia – srdce          d) Leváre – stroj  
 
13.V ktorej možnosti je správne určený druh zámen  o tvojich, o tebe, koľko?, s takými, mi  

v danom poradí? 

a) osob. privlastňovacie, osob. základné, ukazovacie, ukazovacie, osob. privlastňovacie  
b) osob. privlastňovacie, osob. základné, opytovacie, osob. základné, ukazovacie 
c) osob. základné, osob. privlastňovacie, ukazovacie, ukazovacie, osob. privlastňovacie  
d) osob. privlastňovacie,  osob. základné, opytovacie, ukazovacie, osob. základné 
 
14. V ktorej vete je skrátený tvar osobného zámena napísaný nesprávne? 
a) Autá museli rýchlo prejsť cez most. =  cezeň                                                            
b) Konečne sme sa nasťahovali do domu. = doňho   
c) Mama ma poslala do obchodu po chlieb. = poň     
d) Nepriznal vinu a vyhováral sa na Jozefa.  = naňho 

 

15. Podľa vzoru  pekný/-á,-é sa skloňujú všetky zámená v možnosti: 

a) ktorý, taká, žiadny, toľké, aký                                  b) aké, vtedy, prečo, čie, tamtá      
c) ten, kto, ktoré, tadiaľto, túto                                   d) kedy, odkedy, tamtie, aká, ony 
 

16. V ktorej možnosti sú všetky zámená napísané správne ? 

a) s tými chybami, o ktorých zámenách, so svojími súrodencami, aký sme my 
b) s akými priateľmi, s vašími známymi, taký kamaráti, s naším susedom 
c) s takými záhadami, s iným záujmom, títo hokejisti, z tamtých možností         
d) o čiej ceruzke, pošli ich s nimy, z tamtých dverí, o takýchto možnostiach 
 

17. Zámeno ich  plní funkciu osobného základného zámena vo vete v možnosti: 

a) Ich priatelia sa stretli prvýkrát u nás.                b) Nevideli sme ich ešte nikdy na OH.   
c) Máme ich vystúpenie nafilmované.                   d) Ich dresy im vyšívali v Čičmanoch. 
 

18. ktorí králi, od akích ľudí, s tými dňami, s mojim snom, o tvojích chybách, aký chytrí vnuci   

Koľko pravopisných chýb je v zámenách v uvedených slovných spojeniach?  ....................... 

 
19. Správne určené kategórie zámena v slovnom spojení  jej zlatá medaila   je v možnosti: 

a) osobné základné, ohybné, N, sg, cudzí                         b) osobné privlastňovacie, neohybné    
c) osobné privlastňovacie, ohybné, A, sg,, ona                d) ukazovacie, ohybné, N, sg., jej 
 
20. Podčiarkni správny tvar podstatných mien..  

Túto paniu – pani poznáš?  Kde chovajú pštrosov – pštrosy?                                   
 

21. V ktorej možnosti nie sú prídavné mená, ale skloňujú sa podľa vzoru cudzí? 

a) čí, tisíci, Revúca, vedúca, starejší                                  b) starší, horúci, horší, skorší, svieži 
c) vedľajší, horúca, tunajšia, rúča, rýdzi                           d) mladší, nižší, vyšší, lepšia, ľahšie 

 


