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PÍSOMNÝ TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

test B

1. Vyber možnosť, v ktorej sú všetky slová správne rozdelené na slabiky:

a) hlás-ka, sva-dba, prí-klad

b) gym-ná-zi-um, pra-co-vať, žat-va

c) prst, ma-slo, ma-te-ma-ti-ka

d) a-pa-tia, čia-ra, stroj-ček

2. Od podstatných mien utvor prídavné mená slovotvornou príponou:

olovo - __________________ jačmeň - __________________ 

3. Do frazeologickej jednotky doplň správnu číslovku.

Je ako _________________ koleso na voze.

4. Vyber možnosť, v ktorej je zámeno napísané nesprávne.

a) k tvojim príbuzným

b) so svojimi priateľmi

c) pred našim domom

d) s mojím psom

5. Urč slovné druhy podčiarknutých slov vo vetách.

Prišli žiaci a žiačky. __________________

A ty si už tu?  __________________

6. Ľahký závan vetra rozšíril vôňu orgovánu. Vyznačené slovo vo vete je: 

a)  podmet 

b) nezhodný prívlastok

a) predmet 

b) zhodný prívlastok
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7. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky:

rozcuchaný vietor – _____________________

sneh ani krepový papier  – _____________________

8. V ktorej z možností je správne vysvetlená nasledujúca veta? Mal nabrúsený jazyk.

a) bol málo zhovorčivý.

b) bol veľmi priateľský

c) nevedel sa vyjadrovať.

d) bol hádavý, hašterivý

9. Zmeň v slovnom spojení nezhodný prívlastok na zhodný.

víno z hrozna – __________________________

10. Podčiarkni vo vete podmet a napíš, ktorým slovným druhom  je vyjadrený.                               

Prvý dostal diplom za úspešnú reprezentáciu školy.  _________________________________

11. Napíš sloveso tancujem v minulom čase podmieňovacieho spôsobu.

_________________________________

12. Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza gramatická chyba.

a) Rizoto sa obyčajne varí zo zeleninou a hríbmi.

b) V záhrade pestujeme ríbezle a višne.

c) Lietadlo sa zdvihlo do výšky.

d) Syčal tak prudko, až ma vyľakal.

13. Napíš, koľko podstatných mien je vo vete: Rýchly rybár Rudo rybárči v Rybanoch.

_____________

14. Pomenuj rým, ktorý má schému abba.

________________________

15. Utvor L singuláru od podstatného mena haluz.

_____________________

16. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo autoškola?

__________________
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17. Urč vzory, podľa ktorých skloňujeme slová:

kurence - __________________

kačkin - ___________________

18. Podstatné meno choroba je:

a) pomnožné

b) abstraktné

c) konkrétne

d) vlastné

19. Napíš slovom číslo 458.

______________________________________________________________________

20. Ako nazývame slová, ktoré inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam ?

             ___________________________                                                                                               
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