
Diktát A 

 

1.  Doplň chýbajúce písmená. 

2.  Pri výbere z možností zakrúžkuj správne písmeno. 

3.  Sú čiarky v texte napísané správne? Zakrúžkuj odpoveď:  ÁNO  /  NIE 

 

V zm__sle Ú/ústav__  S/slovenskej R/republik__ má každ__ právo na priaznivé životné 

prostredie. Na Ú/územ__ S/slovenska však máme ekologické problém__ v lesnom 

hospodárstve. Chorobnosť lesa je t__pick__m príkladom nepriam__ho a nepriazniv__ ho 

vpl__vu človeka na životné prostredie. Z továrensk__ch komínov a automobilov__ch v__fukov 

sa dostáva do ovzdušia veľa škodliv__ch látok. Znečistené ovzdušie pôsob__ zhubne na lesné 

porast__ nielen v okol__ zdroja znečistenia, ale často aj veľmi ďaleko od neho. Strom__ v lese 

v__s__chajú alebo sa oslabujú ich koreňové s__stém__. Chor__ les ľahko podľahne v__chrici 

a hmotnost__ snehovej pr__kr__vky. Strom__ padajú a vzniká lesná kalam__ta. Takáto ničivá 

smršť sa prehnala pred ôsm__m__  rokm__ aj V/v__sok__mi   T/tatram__.  

Človek narúša aj živočíšn__ svet. Nič__ ho priamo nadmern__m lovom a r__bolovom, 

alebo nepriamo, keď poškodzuje životné prostredie zvierat. Nie všetk__  druh__ sa vedel__ 

prispôsob__ť nov__m životn__m podmienkam a žijú na pokraj__  v__h__nutia, napr__klad 

S/svišť  T/tatransk__, V/v__dra  R/riečna a M/medveď  H/hned__. Orl__, jastrab__ a  r__s__  

svet  m__zne  zo/so  S/slovensk__ch lesov. 

 

 



Diktát B 

 

1.  Doplň chýbajúce písmená. 

2.  Pri výbere z možností zakrúžkuj správne písmeno. 

3.  Sú čiarky v texte napísané správne? Zakrúžkuj odpoveď:  ÁNO  /  NIE 

 

Povolanie has__ča tu bolo od nepam__t__. Už z obdobia R/rímskej R/ríše existujú 

zmienky o organ__zovan__ch skup__nách, ktoré tvorilo približne od tr__sto do p__t/ťsto 

otrokov. Ich úlohou bolo hasiť požiare. Nev__hnutnosť vzniku požiarn__ch hliadok je spojená 

s/z materiálom používan__m na  stav/ubu  budov/u. Ked__s__ bola väčšina domov/u postavená 

z dreva, takže možnosť vzn__ku požiaru bola veľm__ veľká. Po zán__ku starovekého R/ríma 

už has__či nemali formu organizovanej jednotk__, ale táto pov__nnosť prešla na všetk__ch 

ob__vateľov mesta. Hasičské zbor__ sa  začal__ zakladať až v U/uhorsku v 18. storočí. 

Nadv__zovali t__m na zákon__ cisára J/jozefa D/druhého, ktor__ roku 1788 v__dal prv__ 

požiarn__ poriadok. Na hasenie požiarov/u sa v m__nulost__ používala zo začiatku len voda. 

Až neskôr sa začal__   v__užívať penové, práškové a iné druh__ hasiac__ch  pr__strojov.  

Rozsah úloh has__ča sa od dôb S/star__ch  R/rimanov značne zv__čšil. Dnešn__  

has__či pomáhajú nielen pri hasen__ požiarov, ale aj pri dopravn__ch nehodách, živeln__ch 

pohromáh/ch a únikoch nebezpečn__ch látok. Často sa podieľajú aj na záchrane bocian__ch 

hniezd či d__vej zver__.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1788

