
Ukážka č. 1 

Ahoj, Peter! 
Píšem _i z plavby loďou  Viktória. Plavili sme sa po _ unaji  

až k _ iernemu  _ oru. Naša loď kotvila aj v  Budapešti. Navštívili sme  
_ udínsky  _ rad a  Baziliku  svätého  Štefana. No najviac  

sa mi páči v _ lovenskej  prírode pri  _ trbskom  _lese  
vo  Vysokých  Tatrách.  

PS: TANAP je môj najobľúbenejší.  
 

                                                  Tvoj kamarát Stano 

 
1. Ktorý jazykový štýl je použitý v ukážke? 

a/ náučný                    b/ publicistický                        c/ administratívny                     d/ hovorový 
 
2. Podčiarknutá veta v ukážke č. 1 je: 

a/ jednoduchá veta s viacnásobným podmetom                      b/ jednoduchá veta jednočlenná 
c/ jednoduchá veta s viacnásobným predmetom                     d/ súvetie 

 
3. V ktorej možnosti je veta s nasledujúcim poradím vetných členov? 

prívlastok zhodný, podmet, prísudok, príslovkové určenie miesta 
a/ Píšem z plavby loďou Viktória.                           b/ Plavili sme sa po Dunaji. 
c/ Naša loď kotvila až v Budapešti.                         d/ No najviac sa mi páči vo Vysokých Tatrách. 

 
4. V ktorej možnosti sú len združené pomenovania? 

a/ plavba loďou, minerálna voda                                b/ talianske špagety, Vysoké Tatry 
c/ základná škola, kamarát Stano                               d/ Vysoké Tatry, podstatné meno 

 
5. V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy podčiarknutých slov v nasledujúcej vete? 

Áno, ja píšem z plavby loďou Viktória môjmu najlepšiemu kamarátovi. 
a/ častica, predložka, prídavné meno                  b/ citoslovce, predložka, prídavné meno     
c/ príslovka, predložka, prídavné meno              d/  častica, predpona, prídavné meno                                        

 
6. V ktorej možnosti sú pravopisne správne napísané vynechané písmená z ukážky č. 1? 

a/ T, D, Č, m, B, h, s, Š, p  b/ t, D, Č, M, B, h, s, Š, p 
c/ t, D, Č, m, B, H, s, Š, p   d/ t, D, Č, M, B, h, s, Š, P 

 
7. Synonymum slova  veľkorysá je? 
      a/ duševná                       b/ vzácna                  c/  ušľachtilá                       d/ šľachetne  

 
8. Ktorá veta je gramaticky nesprávne? 

a/ Ospravedlním sa panej.                                                 b/ Pani učiteľka je veľmi veselá. 
c/ Ospravedlním sa pani susede.                                      d/ Tú pani som už niekde videl. 

 
9. V ktorej možnosti sa nachádza veta, pre ktorú platí uvedené poradie slovných druhov:  

predložka, podstatné meno, častica, sloveso, prídavné meno, podstatné meno, prídavné meno 
a/ V zime nie sú zimné športy docenené.                      b/ V Čechách nie sú iné pravidlá. 
c/ U nás sú ojazdené najviac na tri milimetre.              d/ Poisťovne nechcú preplácať vzniknuté škody.         

 
10. V ktorej možnosti sú všetky prídavné mená vzťahové? 

a/ starší, domáci, včerajší, budúci         b/ tmavý, čierny, obyčajný, zimný 
c/ jarný, horský, hrací, dunajský  d/ rybí, zimný, krajší, zajtrajší 

 
11. Akým slovným druhom je slovo prostredníctvom vo vete A myslel si, že slávnym sa človek môže stať len 

prostredníctvom divadla?  
a/ časticou   b/ príslovkou   c/ predložkou   d/ podstatným menom 

  



12. V ktorej možnosti je tvar zámena napísaný správne?  
a/ bez mojích rodičov    b/ mojím pričinením  
c/ s tvojim úspechom    d/ so svojími priateľmi 

 
13. V ktorej možnosti sú uvedené len násobné číslovky?  

a/ piaty raz, osmoro, dve   b/ trojitý, stonásobný, jeden raz  
c/ deviaty, tretí, jedenásty   d/ pätnásť, tri razy, mnohokrát 
 

            Ukážka č. 2 

           „Na prestole sedel kráľ, 
                        múdry Rastislav. 
                        Pred ním biskup s kňazstvom stál 
                        uklonených hláv...“ 

 
14. Aký druh rýmu použil autor v ukážke č. 2? 

a/ združený  b/ striedavý  c/postupný  d/obkročný 
 

15. Akou literárnou formou je  ukážka č. 2?  
a/ dráma   b/próza   c/poézia  d/epika 

 
     Ukážka č. 3: 

                       „z výsosti Tatier  ona mi svieti, 
                       ona mi z ohňov nebeských letí, 
                       ona mi svety pohýna, 
                       ona mi kýva zo sto životov...“ 

16. Autorom týchto slov je: 

      a/ Andrej Sládkovič,                b/ Samo Chalupka,          c/  Ľudovít Štúr,             d/ Milan Rúfus.                 
 

17. Akým literárnym žánrom je uvedená ukážka  č. 3? 

a/ pieseň                  b/ óda                     c/ modlitba                       d/ báseň  
 

18. Akým umeleckým prostriedkom sú tmavo zvýraznené slová z ukážky č. 3: 

a/ epizeuxa,                  b/ symbol,                  c/ anafora,                 d/ metafora. 
 

19. Vyber správnu odpoveď. Slovná zásoba súkromného listu má hlavne prvky:  
a/ odborného štýlu,  b/ publicistického štýlu, c/ informačného štýlu,          d/ hovorového štýlu. 

 
20. Ktorá možnosť obsahuje útvary toho istého jazykového štýlu? 

a/ fejtón, reklamácia, správa  b/ inzerát, prihláška, pozvánka 
c/prejav, prednáška, prípitok  d/ reklama, interview, výklad 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Nevie, ako b_ opravil až dvoj_ klieští. 

Prí_te s týmto letákom do ktorejkoľvek predajne a uplatnite si z_avu na hokejov_ výstroj. 

Franským kňazom nerobila žiadn_ problémy    b_zantská cisárovn_. 

Vtedy v jeho srdci vzkypelo rozhorčenie a v tom ono vzb_klo plameňom túžby zv_ťaziť. 

Nikto nepoch_boval o jeho or_om zraku. 

Zauj_mali sa o ak_chsi  _ýchodoslovákov, čo hľadali Hviezdoslavov_  námestie. 

Žiaci sa spolu  _    rodičmi ponáhľajú na prij_macie pohovory do  _bchodnej akadémie. 

Naľakane zv_skol ale z jeho pamät_ nič nezmizlo. 

Jedn_ pomohli sebe a svoj_m rodinám, druh_ sa stratili. 

Počet  _enátčanov (obyvateľ Benátok) v súčasnosti klesol na  70 000 .................................................... . 

 

 

 

 
 
 


