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Pokyny pre žiakov 
 

1.  Tento test obsahuje 40 úloh. 

2. n
n 

Na ich vyriešenie budete mať 60 minút. 

3.  V kaţdej úlohe zakrúţkujte alebo napíšte správnu odpoveď. 

4. n
n 

Niektoré úlohy sú s výberom odpovede. V kaţdej z nich budete vyberať jedinú správnu 

odpoveď. Túto odpoveď zakrúţkujte takto: 

5.  Ak sa pomýlite, prečiarknite zakrúţkovanú odpoveď takto: 

Nezabudnite zakrúţkovať svoj nový výber: 

6. n
n 

Ak neviete niektorú úlohu vyriešiť, nezdrţujte sa pri nej príliš dlho. Moţno sa k nej budete môcť 

vrátiť neskôr. Po vypracovaní testu si všetko prekontrolujte. 

Neotáčajte list, kým nedostanete pokyn! 

 

 
Body spolu: 
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  A.    B. 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 1 a rieš úlohy.  

 Prečo máme radi vlka? 

 Príbeh, ktorý sme ako deti hltali slovo za slovom. Aj vlk v rozprávke hltal a hltal. Najprv 

babičku a neskôr aj Červenú Čiapočku. Potom prišiel poľovník, zachránil starú mamu aj 

Červenú Čiapočku a krutým spôsobom s vlkom skoncoval. 

 To nie je len klasická rozprávka, ale, bohuţiaľ, aj tvrdá realita. 

 Prečo v nás vlk vzbudzuje strach a nenávisť?  

 V polovici 18. storočia píše Matej Bel vo svojom diele o Oravskej stolici: „Vlci, tí 

krvilační zbojníci, sú početní a sú pohromou pre čriedy oviec. Zbavujú ich teda ţivota, 

akýmkoľvek spôsobom sa to dá.“ Tak to na našom území pokračovalo aţ do roku 1975, keď 

vlk získal akú-takú ochranu aj zo zákona a za jeho zneškodnenie sa prestala vyplácať 

finančná odmena. V roku 1995 bol chránený celoročne, ale o štyri roky neskôr si poľovníci 

vymohli, aby bolo moţné od 1. novembra do 15. januára na vlky poľovať.  

 Od 15. storočia neexistujú záznamy o tom, ţe by zdravý vlk napadol človeka, ak len 

k tomu nebol vyprovokovaný. Fyzická zdatnosť, schopnosť loviť vo svorke, vynikajúca taktika 

a stratégia lovu, vysoká inteligencia týchto zvierat a v ţivočíšnej ríši jedna z najrozvinutejších 

sociálnych foriem spoluţitia vzbudzujú prirodzený rešpekt, ale zároveň aj strach. Strach 

môţu mať napríklad bačovia, ktorí nemajú dobre zabezpečené košiare. Zle stráţené stáda 

bez ovčiarskych psov sú pre vlkov ako ponuka v supermarkete. Vlk však do lesov patrí. 

Práve svojím spôsobom obţivy zabezpečuje „preventívnu lekársku prehliadku“ medzi 

obyvateľmi lesa – najmä v čriedach svojej typickej koristi: jeleňov, diviakov či sŕn. Preţijú iba 

najzdatnejšie jedince, ktoré potom dávajú vynikajúci genetický základ novej populácii. 

(GEO, 3/2006) 

 

 

1. Ako sa podľa ukáţky č. 1 vyvíjala ochrana vlka?  

 A. Od polovice 18. storočia do druhej polovice 20. storočia bol vlk čiastočne chránený.  

B. V 20. storočí bol vlk čiastočne alebo úplne chránený súvisle viac neţ dvadsať rokov. 

C. Od roku 1995 sa na vlky mohlo poľovať dva a pol mesiaca na jeseň a v zime. 

D. Do polovice 18. storočia bol vlk celoročne chránený. 

 

2. Prečo by mal byť podľa ukáţky č. 1 vlk chránený?  

A. Lebo udrţuje zdravé stavy zvierat v prírode. 

B. Aby sa poľovníci nedostali k ľahko zarobeným peniazom. 

C. Lebo je to silné a inteligentné zviera. 

D. Aby si bačovia zabezpečili košiare, čím ochránia ovce. 
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3. Z ukáţky č. 1 vyplýva, ţe keď deti čítajú rozprávku o vlkovi a Červenej Čiapočke,  

 A. sú v napätí, čo sa stane a ako to skončí. C. nepáči sa im, ţe vlk je paţravý.  

B. boja sa, lebo to je skutočnosť, nie rozprávka. D. tešia sa, ţe poľovník vlka zastrelil. 

   

4. Ktorý jazykový štýl a slohový postup bol pouţitý v ukáţke č. 1?  

A. publicistický štýl, výkladový postup C. náučný štýl, opisný postup 

B. náučný štýl, výkladový postup D. publicistický štýl, opisný postup 

   

5. Ktorá veta je napísaná pravopisne správne?  

A. Vlky sú početní a sú pohromou pre čriedy oviec. 

B. Vlky sú početné a sú pohromou pre čriedy oviec. 

C. Vlci sú početné a sú pohromou pre čriedy oviec. 

D. Vlkovia sú početní a sú pohromou pre čriedy oviec. 

 

6. Koľko jednoduchých viet sa nachádza v nasledujúcom texte? 

„Vlci, tí krvilační zbojníci, sú početní a sú pohromou pre čriedy oviec. Zbavujú ich teda života, 

akýmkoľvek spôsobom sa to dá.“ 

 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 

   

7. V ktorej moţnosti sa nachádzajú iba štvorslabičné slová? 
 

A. preventívnu, populácii, genetický 

B. celoročne, vynikajúca, inteligencia 

C. krvilační, zneškodnenie, prirodzený 

D. spoluţitie, neexistujú, krvilační 

   

8. Urči pád a vzor podčiarknutého podstatného mena v danej vete.  

 

Zle strážené stáda bez ovčiarskych psov sú pre vlkov ako ponuka v supermarkete. 

 

pád: ......................................................... vzor: ................................................................. 

 

   

9. Ktoré zo slov treba správne doplniť do daného frazeologizmu? 

Nebude zo psa slanina ani z vlka ............................ 

 

A. pes. B. bravčovina. C. baran. D. baranina. 
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 2 a rieš úlohy. 

Nad tmavými vrchmi stál mesiac. Veľký a okrúhly ako peceň chleba, lial svoje 
striebristé svetlo na krajinu. Všetko bolo zatiahnuté riedkym tmavomodrým závojom. Len 
hradská sa belela ako vápno a kvitnúce slivky po obidvoch stranách cesty zdali sa 
zasneţenými. Ich tône šikmo padali a obrubovali ju ľahkými priezračnými čipkami. Niekedy 
zadul vietor, ináč bolo mŕtvo a ticho. Blíţila sa polnoc.  

Kaplán Červenák vracal sa domov do Rozkaloviec z Búrneho, kam skoro kaţdý deň 
chodieval k pánu dekanovi Veselému. Ľudia síce vraveli, ţe chodí k nemu kvôli jeho dcére, 
slečne Anne, lebo aj rozkalovský pán kaplán má dobré víno, tak ako dekan, aj dobré cigary 
fajčí, práve tak ako dekan, aj karty si rád zahrá, ako Veselý. Teda len slečna Anička môţe 
byť tým magnetom, ktorý pána kaplána priťahuje. Moţno. Pravda je, ţe sa pán kaplán 
najradšej prechádza smerom k Búrnemu. Aj to je pravda, ţe sa tieto prechádzky končievali 
Búrnym. Starý dekan ho vďačne prijímal a Anička najradšej s ním filozofovala. Filozofovanie 
pretiahlo sa obyčajne do desiatej večer. O tomto čase chodil pán dekan spať. Rozduril ich aj 
v najţivšej debate.  

„Desať hodín,“ prehlásil. „Spať.“ A pán kaplán len po tomto odchádzal.  
Dnes nebol doma. Šiel z Búrneho k rozkalovskému farárovi, šéfovi Červenákovmu, 

v akejsi cirkevnej záleţitosti. Nevracal sa a mladí zabŕdli vo filozofii. Sedeli po prvý raz 
v záhradke a pán kaplán bol neobyčajne citlivý.  

„Veru, slečna Anička,“ hovoril, „ţivot je večný. Svoju podobu premieňa, ale zostáva 
tu…“  

Popri tomto skúmal jej vysokú, štíhlu postavu a grécky účes, prihladený k sluchám a 
malú riedku šticu, padajúcu na vysoké, okrúhle čelo. Uvaţoval, ţe ku gréckemu účesu sa 
štica nehodí. Chcel jej povedať, ţe sa zle češe, keď kuvik náhle zakuvikal. Odvoľakiaľ 
zo sadu šiel tento nepríjemný, desiaci hlas. Anička sa striasla. 

 (J. Jesenský: Strašidlo, upravené) 

 

   

10. Ktorý slohový postup je pouţitý v 1. odseku ukáţky č. 2? ……………………………………….. 
 

   

11. Vypíš z 1. odseku ukáţky č. 2 slovné spojenie, ktoré naznačuje, ţe dej sa odohráva na jar. 

……………………………………….. 

 

   

12. Urči postavu, na ktorú sa vzťahuje podčiarknutá veta v ukáţke č. 2.  

A. kaplán Červenák B. Červenákov šéf C. dekan Veselý D. Búrny 

 

13. V ukáţke č. 2 ľudia vravia, ţe Červenák navštevuje dekana kvôli jeho dcére Aničke. Aký je 

postoj rozprávača k uvedenému názoru? 

 

 A. úplne súhlasí B. vôbec nesúhlasí C. spochybňuje ho D. kritizuje ho  

 

14. V ktorej moţnosti je správne určené podčiarknuté slovo v nasledujúcej vete?  

Na stretnutiach kaplána s dekanom bol niekedy prítomný aj richtár. 

 

 A. kniţné slovo B. básnické slovo C. historizmus D. archaizmus  
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15. V ktorej moţnosti sú správne určené druh a gramatické kategórie prídavného mena vo vete: 

Mesiac lial svoje striebristé svetlo na krajinu. 

 

A. akostné, stredný rod, jednotné číslo, akuzatív 

B. akostné, ţenský rod, mnoţné číslo, nominatív 

C. vzťahové, stredný rod, jednotné číslo, nominatív 

D. vzťahové, stredný rod, jednotné číslo, akuzatív 

 

16. V ktorej vete je priamy predmet?  

A. Vracal sa z Búrneho, kam chodieval skoro kaţdý deň. 

B. Nevracal sa a mladí zabŕdali do filozofie. 

C. Kaţdý deň bol pre kaplána niečím krásny. 

D. Tône sliviek ju obrubovali ľahkými čipkami. 

 

17. V ktorej vete nie je slovesno-menný prísudok?  

A. Ţivot je večný. C. Všetko bolo zatiahnuté riedkym tmavomodrým závojom. 

B. Dnes nebol doma. D. Teda len slečna Anička môţe byť tým magnetom. 

 

18. V ktorej skupine majú všetky slová slabikotvornú spoluhlásku?  

A. tĺcť, prstoklad, blatový, chrup, flauta C. slnečný, vlk, ţltý, krkolomný, hrmí 

B. platba, klzký, stĺporadie, hladný, vlek D. vlastný, vlna, mlynské, mrak, hmla 

 

19. Ktorá veta je napísaná pravopisne správne?  

A. Boli sme ubytovaní v penzióne v Bielom potoku. 

B. Kaţdý deň sú bratislavské ulice preplnené. 

C. Cez ktorú dedinu tečie Biely Potok? 

D. V ktorej časti mesta je ţilinská bratislavská ulica? 

 

20. Doplň do viet čitateľne písmeno i alebo y. 

Radi sme chodievali k starým rodičom na dedinu. V kuchyni v__sievali staré hodiny, ktoré 

b__li kaţdú hodinu. Na jar sme v záhrade v__sievali rôzne semená. Popoludní stará mama 

vţdy upiekla výborný koláč, ktorý pos__pala kr__štálovým cukrom. Nekr__čala na mňa, keď 

som jej po um__tí riadu povedala, ţe som rozbila kr__štáľový pohár. 

 

 

21. Z viet v úlohe č. 20 vypíš dvojicu homonymných slov. 

……………………………………………………………………………………………………………... 
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22. V ktorej moţnosti nie je vokalizovaná predloţka?  

A. na, pri, odo B. z, za, zo C. od, do, pred D. ku, nad, so 

   

23. Ktorý z nasledujúcich znakov nie je znakom bájky?  

A. Vyuţíva inotaj. C. Je veršovaná aj neveršovaná. 

B. Vysvetľuje vznik sveta. D. Má mravné ponaučenie. 

   

  Pozorne si prečítaj text ukážky č. 3 a rieš úlohy. 

Cukráreň na dlani námestia 
 
Sedával si so mnou v tajnom kúte 
Patril nám stôl Sladké veţičky 
Kaţdý deň nám káva veštila čo bude 
Padali nám z ruky lyţičky 
 
V maličkej cukrárni Najmenšej na svete 
Boli dve stoličky lampa a stôl 
Bolo tam pre lásku vţdy čisto prestreté 
Iná som bývala 
Iný si bol 
 
Boli to tie strašne krásne púte 
Spájali nás iba malíčky 
Kaţdý deň sme boli o krok bliţšie k nude 
A prach začal padať na sníčky 
 

 (PETERAJ, K: Cukráreň na dlani námestia. OPUS, 1988, s. 26.) 

 

   

24. O ukáţke č. 3 platí, ţe patrí:  

A. k reflexívnej lyrike, pouţíva striedavý rým. 

B. k ľúbostnej lyrike, pouţíva striedavý rým. 

C. k reflexívnej lyrike, je písaná neviazanou rečou. 

D. k ľúbostnej lyrike, je písaná neviazanou rečou. 

   

25. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukáţky č. 3?  

A. Vzťah dvoch ľudí sa skončil. C. Cukráreň bola príliš malá. 

B. Cukráreň nečakane zatvorili. D. Vzťah dvoch ľudí sa začal. 

 

26. Podčiarknuté slovo v slovnom spojení cukráreň na dlani je:  

A. priamy predmet. C. zhodný prívlastok. 

B. príslovkové určenie. D. nezhodný prívlastok. 
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27.  Zvýraznené slovné druhy v 2. strofe ukáţky č. 3 sú:  

A. príslovka, zámeno. C. príslovka, prídavné meno. 

B. prídavné meno, zámeno. D. prídavné meno, prídavné meno. 

   

28. V ktorej moţnosti sa nenachádza príslovkové určenie?  

A. Boli to tie strašne krásne púte. C. Kaţdý deň sme boli o krok bliţšie k nude. 

B. Spájali nás iba malíčky. D. A prach začal padať na sníčky. 

 

29. V ktorej moţnosti nedochádza pri výslovnosti k spodobovaniu?  

A. v tajnom kúte C. sladké veţičky 

B. padať na sníčky D. kaţdý deň 

 

30. Ktorú dvojicu slov moţno doplniť na vynechané miesta vo vetách? 

.........................  sme vyhrali preteky. Boli sme .................. . 

 

A. Päť krát / prví C. Päťkrát / prvý 

B. Päťkrát / prví D. Päť krát / prvý 

 

31. V ktorej moţnosti je nesprávne určený umelecký prostriedok?  

 A. v tajnom kúte – epiteton  

B. nám káva veštila čo bude – personifikácia 

C. prach začal padať na sníčky – metafora 

D. spájali nás iba malíčky – prirovnanie 

 

32. Ktorú dvojicu slov moţno doplniť na vynechané miesta vo vete? 

............................... známa našla ......................... pero. 

 

 A. Vladkova / Katkino C. Vladková / Katkine 

B. Vladkova / Katkine D. Vladková / Katkino 

 

33. V ktorej moţnosti sú všetky podstatné mená v správnom tvare?  

A. písal Dáši, rokovania cirkví, staré obrazy, dve mrkvy, otvorí dvere 

B. od Dáše, o cirkvi, na reťazi, dve mrkvi, pod obrazmi 

C. hriadka mrkvy, viacero reťazý, písať Dáše, rokovania cirkvy 

D. o Dáši, o cirkvách, dva otvori v stene, z dlhých reťazí  
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 Pozorne si prečítaj text ukážky č. 4 a rieš úlohy. 

BRATISLAVA. V auguste veľa pršalo nielen na Kolibe, ale aj na letisku. 
 Pri augustovej búrke napršalo vlani na Kolibe 12 milimetrov zrážok, na letisku vtedy 
padlo až 23 milimetrov zrážok. 
 Pri najnižšej nočnej teplote namerali v zime tento rok na letisku mínus 16 °C, no na 
Kolibe v tú istú noc bolo len 8°C pod nulou. Teplotné rozdiely v meste môžu byť aj viac ako 
päť stupňov. 
 Rozdielna je aj výška snehu. Vo februári bolo na letisku 11 cm snehu, na Kolibe v ten 
istý čas 40 cm snehu. 

 

 

 

34. Ktoré z tvrdení vyplýva z ukáţky č. 4? 
 

 
A. Na Kolibe bolo v zime tento rok chladnejšie ako na letisku. 

 

B. Na Kolibe bolo vo februári menej centimetrov snehu ako na letisku. 

C. Na Kolibe bolo v zime tento rok teplejšie ako na letisku. 

D. Na Kolibe napršalo vlani viac milimetrov zráţok ako na letisku. 

 

35. V ktorej moţnosti je správne uvedený slohový útvar ukáţky č. 4?  

A. správa B. oznam C. výklad D. opis 

 

36. V ktorej moţnosti je správne uvedený slohový postup pouţitý v ukáţke č. 4?  

 A. opisný B. rozprávací C. informačný D. výkladový  

 

37. V ktorej moţnosti je správne určený druh nasledujúcej vety? 

V auguste veľa pršalo nielen na Kolibe, ale aj na letisku. 

 

 A. jednočlenná menná C. dvojčlenná úplná  

B. jednočlenná slovesná D. dvojčlenná neúplná 

 

38. V ktorej moţnosti je zámeno pouţité správne?  

A. Koncerty navštevujem so svojím bratom. C. Skús ísť za našim triednym učiteľom. 

B. Dnes sa nehlásil k tvojím kamarátom. D. Vo výbere školy verím mojim rodičom. 

 

39. V ktorej moţnosti vznikli všetky slová rovnakým slovotvorným postupom?  

A. vyšetriť, pedagogička, zlodej, protihráč C. zákop, nákup, výstava, vodovod 

B. mamička, zemeguľa, napr., kolegyňa D. humánny, lesklý, stromček, hlásateľka 

 

40. V ktorej z viet je nevyjadrený podmet?  

A. Na dvere ktosi zaklopal. C. Dnes sa neospravedlnil. 

B. Tu sa fajčiť nesmie! D. Prvý z nich v triede zakričal. 

 


