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ÚLOHY V CELOM TESTE PÍŠ PODĽA PRAVIDIEL SLOVENSKÉHO PRAVOPISU.

1. Doplň správnu hlásku. Píš písané tvary písmen.
V Chalupkovej básni Mor ho! sa oslavuje odvaha naš__ch smel__ch __lovanských predko__. Pred
rímsk__m cisárom stojí malá skupina ozbrojen__ch __lovanov. Prišli pred cisára __ hlasn__m dupotom
konsk__ch kop__t a pod tmav__m__ oblakm__ sa leskne ich odev. Junác__ sú vysok__ ako jedle
__atransk__ch hôr, prišli hrd__ a oš__ahan__ vetrom. V__zorom cisára na nabl__skanom tróne boli
sklaman__. B__str__m a smel__m zrakom pozerajú i na p__šných cisárov__ch strážco__, ktorí
vyzerajú ako zúrivé ps__. Na znak svoj__ch rýdz__ch priateľsk__ch citov ponúkajú cisárov__ chlieb
a soľ, t__pické s__mbol__ mierumilovných __lovanských kmeňov. Cisár sa správa nepriateľsk__
a nepriateľsk__ sú aj jeho strážcovia. Slovansk__ mládenc__ sa však nezľakl__ nadut__ch spupn__ch
dob__vateľov__ch slov. Vzplanuli spravodl__vým hnevom a ostr__m__ mečm__ sa vrhl__ na cisára.
Pod__ahli však pres__le cisárov__ch zbrojnošo__. Báseň oslavuje odvahu __lovanov a nev__danú
krásu __lovenska.
2. Ktoré slovo nie je správne rozdelené na slabiky?
a)
b)
c)
d)

pod – šív – ka
o – bál – ka
zá – sta – va
pos – kla – dá – te

3. Vyber a označ, ktorý druh slovenských hlások chýba v slove vôľa.
a)
b)
c)
d)
e)

tvrdé spoluhlásky
dlhé samohlásky
neznelé spoluhlásky
mäkké spoluhlásky
znelé párové spoluhlásky

f)
g)
h)
i)

krátke samohlásky
dvojhlásky
obojaké spoluhlásky
znelé nepárové spoluhlásky

4. Podčiarkni chybne určené číslo, pád alebo vzor.
Podstatné meno

Číslo

Pád

Vzor

Andrejovi

sg.

D

chlap

fakieľ

pl.

G

ulica

s jedálňami

sg.

I

dlaň

kladivo

sg.

N

mesto

vnúčence

pl.

N

srdce

vtákom

pl.

I

dub
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5. Vyber, v ktorej možnosti majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor a napíš ho.
a) slniečka, lúka, perom, knižkami
b) básne, pole, loďou, zajace

c) kvety, rodiny, kly, palmy
d) zmijami, Libuša, schôdzach, ruže

vzor: _____________________________
6. Napíš slovom číslovku v zadanom páde.
7. _________________________________ L sg.
15 _________________________________ D
6. _________________________________ A pl.
9 _________________________________ G
7. Utvor N zámen:
s vami – _____________________________

nám – ______________________________

o tebe – _____________________________

s ním – _____________________________

jej – ________________________________

ich – _______________________________

8. Vyber možnosť, v ktorej sú správne napísané všetky prídavné mená.
a)
b)
c)
d)

starí múdri otec, nešikovní tanečníci, smutní kráľ, s dobrím a zodpovedným žiakom
starý múdry otec, nešikovní tanečníci, smutný kráľ, s dobrým a zodpovedným žiakom
starí múdri otec, nešikovný tanečníci, smutný kráľ, s dobrým a zodpovedným žiakom
starý múdry otec, nešikovní tanečníci, smutný kráľ, s dobrým a zodpovedním žiakom

9. Z prídavných mien utvor a napíš – podstatné meno, antonymum, príslovku.
prídavné meno

podstatné meno

antonymum

príslovka

veselý
denný
dlhý
10. Podčiarkni slovo, ktoré do synonymického radu nepatrí.
a)
b)
c)
d)

kývať
prajný
cieľavedomý
krútiť sa

=
=
=
=

mávať, opálať, hompáľať, kýšiť sa
žičlivý, zmorený, dobrosrdečný, dobrácky
priebojný, dravý, neohľaduplný, ctižiadostivý
otáčať sa, vrtieť sa, vzpierať sa, točiť sa

11. Doplň do textu slovesá zo zátvorky. Podčiarkni priamu reč a doplň v nej interpunkčné
znamienka.
(lapil, pozhŕňam, priatelila, mala, postavia, zhltla, zbieraj, rozhodli sa, povedala, prišla)
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Myška sa _________________________ s vtáčikom. _________________________ , že si v lese
_________________________ chyžu. Myš _________________________ vtáčikovi
Ty _________________________ vetvičky a ja na zemi _________________________ trávu.
Keď už myška _________________________ dosť trávy, _________________________ zmija
a _________________________ usilovnú myšku. Vtáčika zasa ________________________ človek.
Odvtedy žije vtáčik pod oblakmi a myška na zemi.
12. Vyber správnu odpoveď. Text z úlohy č. 11 je:
a) rozprávanie
b) opis

c) opis pracovnej činnosti
d) oznámenie

13. Rozhodni, či sú tvrdenia o slovesách správne, alebo nie.
a) rozhodli sa, postavia – sú v 3. os. pl.
b) zbieraj, pozhŕňam, mala – sú v prítomnom čase
c) priatelila, lapil, prišla – sú v sg.

áno/nie
áno/nie
áno/nie

14. Vyber správnu možnosť.
Som __lovák – __ratislavčan a navštevujem __ákladnú __kolu v __ratislave pod __ratislavským
__radom pri __unaji.
a) S, B, z, Š, B, B, H, D
b) S, B, Z, Š, B, B, h, D

c) S, B, z, š, B, B, h, D
d) S, B, Z, š, B, b, h, D

15. V každom riadku nájdi slovo s chybou a prepíš ho správne.
a) bitunok, kombinéza, minca, pomíňal, sipieť

_____________________________

b) prešmyčka, spýnať (ruky), rým, Rím, osika

_____________________________

c) okamih, živobitie, vlnobitie, neodbytný, neomylný

_____________________________

d) krívať, skrývať, rukopys, syčať, zmiznúť

_____________________________

16. Urči slovné druhy vo vete:
Nerastné látky podporujú u nás tvorbu kostry.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Ktorá dvojica slov nie je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica slov pekár – chlieb ?
a) murár – komín
b) vodič – auto

c) krajčír – šaty
d) maliar – obraz
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18. Do slovných spojení doplň vhodné slová, ktoré pomenúvajú časti tela.
a) veľmi sa čudovať, byť prekvapený:

otvárať ______________________________

b) žiť v bohatstve, v prepychu:

žiť na vysokej _________________________

c) vyhrešiť, pokarhať niekoho:

vyčistiť niekomu _______________________

d) robota sa mu darí, dobre a rýchlo pracuje:

robota mu ide od _______________________

e) prejavovať nechuť, nesúhlas, pohŕdanie, odpor:
krútiť _________________________________ nad niekým, nad niečím

Pozorne si prečítaj ukážku. Pracuj podľa zadaných otázok.
Ukážka
V maštali dva plné žľaby.
V jednom ovos, v druhom seno.
Ale osol stojí nemo.
Od ktorého teraz začne?
Na obidva hľadí lačne.
Ťažký výber, smutne stená.

Načne ovos, škoda sena.
Načne seno, škoda ovsa.
Čo je s tebou? Nože vzchop sa!
Ale kdeže! Nepohnute
stojí naše zviera v kúte.
Na tretí deň o polnoci
hlad ho skosí!

19. Rozhodni, či sú dané tvrdenia súvisiace s textom správne, alebo nie.
a) V maštali je v jednom žľabe ovos.
b) V maštali je v jednom žľabe seno.
c) V maštali je v jednom žľabe ovos a v druhom seno.
d) V maštali sú žľaby plné ovsa, sena a v ďalšom je zmiešaný ovos so senom.
20. V ktorej z možností sa nachádza zvolacia veta?
a) Čo je s tebou?
b) Nože vzchop sa!

áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie

c) Ale kdeže!
d) Od ktorého teraz začne?

21. Vyber možnosť, v ktorej je správne vysvetlený význam slovného spojenia – hlad ho skosí.
a) Hlad ho nepremôže.
c) Hlad ho opustí.
b) Zomrie od hladu.
d) Premení sa na kosu.
22. Prečo je osol z ukážky taký nerozhodný?
a) Lebo je smutný.
b) Lebo zdrevenel.

c) Lebo ľutuje, že z jedla ubudne.
d) Lebo ovos ani seno nemal rád.

23. Ktoré z prísloví vyjadruje ponaučenie pre osla v ukážke?
a) Polovičná práca, žiadna práca.
c) Komu niet rady, tomu niet pomoci.
b) Blázon iba na vlastnej škode zmúdrie.
d) Komu sa nelení, tomu sa zelení.
24. Osol je symbolom:
a) tvrdohlavosti
b) závisti

c) strachu
d) múdrosti

