
SJL 9   Máme pred PP na SŠ (5) 

 

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

1.Vypíš slová, v ktorých je pravopisná chyba a napíš ich správne. 

V okoli horského jazera vo visokích Tatrach sa usporaduvajú medzinárodné ližiarské 
preťeki. Prýpravi sa sústredujú zvičajne v osade štrbské pleso. V naších veľhorách si 
najme zahraničný pretekáry overujú, aké sú u nás víborné pretekárské podmienki. 
Cudzinci sa vždi velmi zaujímajú aj o Tatranskú zverynu. Bívajú zvedavý i na kamzýki 
a púšťajú sa za nimy po kamzýčích stopách. 
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............. 

 
2. Doplň do viet čiarky a správne písmená. 

Hoci  _ratislava  patr_   medzi najmladšie hlavné mestá na svete jej história siaha 

až do staroveku.  Po stáročia tu v zhode žili vedľa seba  _lováci    _aďari   _emci a 

mnoho iných. Ich stopy  d_ chajú na návštevníka z  h_storických budov ktoré sú 

súčasťou  malebn_ ch  ulíc  h_ storického centra. Dominanta hlavného mesta   

_ratislavský hrad sa   t_či  na kopci nad  star_ m mestom. Cez  _ratislavu tečie rieka  

_unaj druhá najväčšia   _urópsk_   rieka.  Nad sútokom Morav_   a   _unaja  sa 

vyp_na hrad  _evín  ktorý bol osídľovan_   od doby kamennej. V 9. storočí je toto 

miesto spojené s menom kniežaťa   _astislava  ktorý tu nechal vybudovať mohutnú   

_eľkomoravskú pevnosť. Povesť hovorí že na hrade  ch_ bala voda. Mocn_   chlap_   

teda začali kopať studňu. Na hrade zavládla radosť keď  voda ovlažila  pery  

ob_ vateľov. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabu_  a   

pripom_najúca historický výlet  _lovenskej  mládeže na  _evín ktorú organizoval 

v roku 1836 Ľudovít   _túr. V roku 1961 hrad   v_ hlásili za   _árodnú   kultúrn_    

pamiatku. 
3. Daj podstatné mená do uvedeného tvaru. 

a)  jedáleň – L sg. .........................................    b) hračka – N pl.  ................................ 
c) ujo – A sg. ...............................                       d) oslav – L pl. .................................... 
e) sudca – I pl.  ..................................................     f) vôňa – G pl.   ............................ 
g) obeta – N pl. ..............................................        h) obeť – N pl. .............................. 
ch) Soňa – G sg.  .......................................      i) email – L sg. ...................................... 
j) žurnál – L sg. ..........................................     k) server – N pl. .................................... 

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


4. V slovnom spojení  nachádza priestor  sa nenachádza spoluhláska: 
a) obojaká.          b) znelá párová.           c) dvojhláska.               d) mäkká spoluhláska.   
 
5. Napíš k ukážke druh rýmu a jeho schému. 

Keď v notách, zvučných ako hrkálky, 

i tvoje malé detské srdce bije, 

ja spoza záclon každej melódie 

na tvoju cestu hľadím do diaľky. 

rým: ........................................ schéma: ................  

 

Jožko sa hrá na básnika,                            
s múzami si začal tykať.                         
Ponúka ich kadečím,                                
vábi od nich dáky rým. 
rým: ........................................ schéma: ................ 
 

 

6. 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. 
........................................................................................................................................... 
 
7. dospievať (prestať spievať) –  dospievať  (dostávať sa; vyspievať) 
Ktorá možnosť platí pre dvojicu slov v danom poradí ? 

a) synonymá, obe slovesá sú dokonavé                     b) homonymá, obe slovesá sú nedokonavé 
c) synonymá, nedokonavé, dokonavé                        d) homonymá, dokonavé, nedokonavé   
 
8. V ktorej možnosti je slovesný tvar musel by som skákať určený správne ? 

a) 1. osoba, sg., prít. čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid 
b) 3. osoba, sg., minulý čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid 
c) 1. osoba, sg., prít. čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid   
d) 1. osoba, sg., budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid  
 

9. Z každého nedokonavého slovesa utvor 1 dokonavé sloveso. 

zvoniť –  ...................................                                 šiť – .................................. 
spievať – ...................................                                kopať – ........................... 
 

10.  A keď sa sviečočka slávnostne rozhorí, 

       striebristé ihličie v nás lásku zapáli. 

       Slzička radosti po líčku sa zgúľa, 

       mamičkine rúčky nežne ma pritúlia.                                                                                                                                   

Zakrúžkuj možnosť, ktorá platí pre uvedený text. 

a) sylabický verš, združený rým aabb, zdrobneniny, epiteton, metafora    
b) voľný verš, združený rým aabb, zdrobneniny, epiteton, metafora 
c) sylabický verš, združený rým abab, epiteton, metafora, zdrobneniny 
d) sylabický verš, striedavý rým aabb, zdrobneniny, epiteton, metafora    
 

11. Pri ktorom pomnožnom podstatnom mene je nesprávne určený vzor skloňovania? 

a)  ústa = mesto          b) kúpele = ulica          c) plavky = žena            d) preteky = dub 
 

Behá dievča hore, dole, 

bujné vetry prebeháva, 

cez to šíre, pusté pole 

s plačom húsky vyvoláva. 

rým: ................................... 

schéma: .................. 

Mám ústa plné tvojich úst.  
Mám dlane plné tvojich dlaní. 
V lebke jak vietor v roklinách     
mi šumí hlas tvoj rozvzlykaný.   

rým: ................................... 

schéma: .................. 

 


