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ÚLOHY NA PRECVIČENIE – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

 

1. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané správne? 

a) o včelom mede, tri Andrey, na klavíri, kôli 

b) tematický plán, distribúcia kníh, na motýlich krídlach, pyramída 

c) kohútí spev, schématický, v kotli, líceum 

d) dva hotely, posilňovňa, predsedníčka, dynamika 

 

2. V ktorej možnosti sú len združené pomenovania? 

a) triedna kniha, modré pero, školský rok 

b) babie leto, priraďovacie súvetie, pekný obraz 

c) prídavné meno, slovná zásoba, obchodná akadémia 

d) výtvarná výchova, slovná hra, rozumný človek 

 

3. Ktorý frazeologizmus znamená, že tvrdohlavosťou človek nič nedosiahne? 

a) Hlavou múr neprebiješ 

b) Nemá kde hlavu skloniť 

c) Tancovať niekomu na hlave 

d) Stratiť hlavu 

 

4. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovné spojenia napísané správne. 

a) Slovenské národné divadlo, anglický jazyk, Biely potok (obec),  

b) Námestie mieru, trenčiansky hrad, Spišská Nová Ves 

c) Bratislavské ulice, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Tatranská polianka 

d) tatranské štíty,  Nové Mesto nad Váhom, Malé Karpaty 

 

5. Slová, ktoré zanikli, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali, sa nazývajú 

a) Archaizmy 

b) Historizmy 

c) Zastarané slová 

d) Neologizmy 

 

6. V ktorej vete je podčiarknutá častica? 

a) Práve teraz nemám čas. 

b) Skrinka blízko dverí je plná nepotrebných vecí. 

c) Doma sa cítim bezpečne. 

d) Báseň som vedel naspamäť. 
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7. V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru? 

a) Základom Bernolákovej slovenčiny bol hovorový jazyk trnavských vzdelancov. 

b) Slovenskí protestanti používali ako bohoslužobný i literárny jazyk biblickú češtinu. 

c) Anton Bernolák je autorom slovníka a iných jazykovedných diel. 

d) Dôležitým znakom každého národa je jazyk. 

 

8. Pre sloveso ktorej vety platia tieto gramatické kategórie: 2. osoba, singulár, 

prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid? 

a) Požičiaš mi svoju novú knihu? 

b) Nikdy by nenapísal báseň. 

c) Prišiel by si zajtra k nám? 

d) Zajtra sa začnem učiť na skúšky. 

 

9. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané správne? 

a) ôsmi kamaráti, s tvojím bratom, v päťdesiatych rokoch 20 storočia 

b) do cieľa prišli prví, od siedmych žiakov, šestnásť detí 

c) s mojimi súrodencami, prvý krok, dvadsaťjeden dievčat 

d) vo svojich šesťdesiatich rokoch, k mojím rodičom, siedmy ročník 

 

10. Označ vetu, v ktorej je podčiarknutý nepriamy predmet v akuzatíve. 

a) Otec mi vysvetlil učivo z fyziky. 

b) Sťažoval sa na bolesti  hlavy. 

c) Spolužiakovi sa film páčil. 

d) Učiteľ ticho vošiel do triedy. 

 

11. Napíš vetu, v ktorej bude slovo kniha 

podmetom: .............................................................................................................  

nezhodným prívlastkom: ....................................................................................... 

predmetom: ............................................................................................................. 

 

12. Zraky sa im rozbehli po krásnom okolí hôr a dolín.  

V tejto vete sa nachádzajú sklady: 

a) 1 prisudzovací, 5 určovacích, 1 priraďovací 

b) 1 prisudzovací, 4 určovacie, 2 priraďovacie 

c) 2 prisudzovacie, 5 určovacích, 1 priraďovací 

d) 2 prisudzovacie, 4 určovacie, 2 priraďovacie 

 

13. Urči vetný člen podčiarknutého slova vo vete. 

Muškáty v okne rozkvitli veľmi skoro. ......................................... 

Najvyššie stromy rástli  pred domom. .......................................... 

Príhodu som porozprával mame. ................................................. 
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14. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza priraďovacie súvetie. 

a) Okolo rybárskeho člna, ktorý čeril vodnú hladinu, poletovalo asi tisíc čajok. 

b) Vyžadovalo si to obrovské vypätie, ale záver bol úspešný. 

c) Celý sa chvel od radosti a trochu aj od hrdosti, lebo prekonal strach. 

d) Zem zostala pre neho miestom, kde sa naučil veľmi veľa vecí.  

 

15. Do ktorého štýlu patrí štruktúrovaný životopis, žiadosť, objednávka? 

a) do hovorového štýlu 

b) do administratívneho štýlu 

c) do publicistického štýlu 

d) do umeleckého štýlu  

 

16. Doplň informácie: 

................................................. je nezhoda medzi vetným a rytmickým členením básne. 

.................................................. veršový systém je založený na rovnakom počte slabík vo 

veršoch. 

Lyrická básnická forma, ktorá pozostáva zo 14 veršov rozdelených na 2 štvorveršia a 2 

trojveršia, sa nazýva .............................. . 

Lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným  spôsobom sa vyjadruje 

o nejaké téme (národ, sloboda) sa nazýva .................................. . 

 

17. Označ možnosť, v ktorej sú uvedení len štúrovci. 

a) Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto, Samo Chalupka 

b) Janko Kráľ, Ján Botto, Ján Hollý, Ján Smrek 

c) Ľudovít Štúr, Janko Matúška, Miroslav Válek, Rudolf Dilong 

d) Ján Botto, Ivan Krasko, Adam Mickiewicz, Janko Kráľ 

 

18. Ako nazývame prvé slávnostné uvedenie divadelnej hry? 

a) Repríza 

b) Jednoaktovka 

c) Derniéra 

d) Premiéra 

  

19. Urči podčiarknuté básnické prostriedky. 

Pokojný večer na vŕšky padal,  ......................................  

na sivé polia,    ......................................  

v poslednom lúči starootcovská  

horela roľa    ...................................... 

 

20. Doplň chýbajúce písmená. 

Spokojn_  a  vesel_  sa v_dali  na cestu späť. Povedal m_, že prišl_  mnoh_  a mnoh_ch            

z nich nepoznal. M_  by sme si chceli požičať jednu z t_ch  ôsm_ch kn_h. Drobné kr_štál_k_ 

sa s_pal_  a pr_kr_vali k_prú zem. Divé hus_, ob_vajúce breh_  močar_stého jazierka, čosi 
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v_plašilo. Nem_lil sa, keď si m_slel, že krupob_tie narob_lo najviac škod_  vo v_nohradoch 

a ob_l_.  Matk_n_m  pr_buzn_m z M_jav_ sme odkázali, že ich matk_n_ bratia navštívia 

niekedy v júl_. Orl_  a sokol_  sú dravce.  V január_  sú večer_  chladné. Keď učiteľka od_šla, 

ostali det_  v triede sam_. 

 

 

ÚLOHY NA PRECVIČENIE – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – správne odpovede: 

 

1. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané správne? 

a) o včelom mede, tri Andrey, na klavíri, kôli 

b) tematický plán, distribúcia kníh, na motýlich krídlach, pyramída 

c) kohútí spev, schématický, v kotli, líceum 

d) dva hotely, posilňovňa, predsedníčka, dynamika 

 

2. V ktorej možnosti sú len združené pomenovania? 

a) triedna kniha, modré pero, školský rok 

b) babie leto, priraďovacie súvetie, pekný obraz 

c) prídavné meno, slovná zásoba, obchodná akadémia 

d) výtvarná výchova, slovná hra, rozumný človek 

 

3. Ktorý frazeologizmus znamená, že tvrdohlavosťou človek nič nedosiahne? 

a) Hlavou múr neprebiješ 

b) Nemá kde hlavu skloniť 

c) Tancovať niekomu na hlave 

d) Stratiť hlavu 

 

4. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovné spojenia napísané správne. 

a) Slovenské národné divadlo, anglický jazyk, Biely potok (obec),  

b) Námestie mieru, trenčiansky hrad, Spišská Nová Ves 

c) Bratislavské ulice, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Tatranská polianka 

d) tatranské štíty,  Nové Mesto nad Váhom, Malé Karpaty 

 

5. Slová, ktoré zanikli, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali, sa nazývajú 

a) Archaizmy 

b) Historizmy 

c) Zastarané slová 

d) Neologizmy 

 

6. V ktorej vete je podčiarknutá častica? 

a) Práve teraz nemám čas. 

b) Skrinka blízko dverí je plná nepotrebných vecí. 

c) Doma sa cítim bezpečne. 

d) Báseň som vedel naspamäť. 
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7. V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru? 

a) Základom Bernolákovej slovenčiny bol hovorový jazyk trnavských vzdelancov. 

b) Slovenskí protestanti používali ako bohoslužobný i literárny jazyk biblickú češtinu. 

c) Anton Bernolák je autorom slovníka a iných jazykovedných diel. 

d) Dôležitým znakom každého národa je jazyk. 

8. Pre sloveso ktorej vety platia tieto gramatické kategórie: 2. osoba, singulár, 

prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid? 

a) Požičiaš mi svoju novú knihu? 

b) Nikdy by nenapísal báseň. 

c) Prišiel by si zajtra k nám? 

d) Zajtra sa začnem učiť na skúšky. 

 

9. V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané správne? 

a) ôsmi kamaráti, s tvojím bratom, v päťdesiatych rokoch 20 storočia 

b) do cieľa prišli prví, od siedmych žiakov, šestnásť detí 

c) s mojimi súrodencami, prvý krok, dvadsaťjeden dievčat 

d) vo svojich šesťdesiatich rokoch, k mojím rodičom, siedmy ročník 

 

10. Označ vetu, v ktorej je podčiarknutý nepriamy predmet v akuzatíve. 

a) Otec mi vysvetlil učivo z fyziky. 

b) Sťažoval sa na bolesti  hlavy. 

c) Spolužiakovi sa film páčil. 

d) Učiteľ ticho vošiel do triedy. 

 

11. Napíš vetu, v ktorej bude slovo kniha 

podmetom: ......... Táto kniha vyšla minulý rok.   ...................................................................  

nezhodným prívlastkom: ..... Upútal ma najmä obal knihy.  .................................... 

predmetom: ........Prečítal som zaujímavú knihu. ............................................................. 

 

12. Zraky sa im rozbehli po krásnom okolí hôr a dolín.  

V tejto vete sa nachádzajú sklady: 

a) 1 prisudzovací, 5 určovacích, 1 priraďovací 

b) 1 prisudzovací, 4 určovacie, 2 priraďovacie 

c) 2 prisudzovacie, 5 určovacích, 1 priraďovací 

d) 2 prisudzovacie, 4 určovacie, 2 priraďovacie 

 

13. Urči vetný člen podčiarknutého slova vo vete. 

Muškáty v okne rozkvitli veľmi skoro. ........nezhodný prívlastok ............................. 

Najvyššie stromy rástli  pred domom. ......... príslovkové určenie miesta............................ 

Príhodu som porozprával mame. .....priamy predmet v A ............................................ 

 

14. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza priraďovacie súvetie. 

a) Okolo rybárskeho člna, ktorý čeril vodnú hladinu, poletovalo asi tisíc čajok. 
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b) Vyžadovalo si to obrovské vypätie, ale záver bol úspešný. 

c) Celý sa chvel od radosti a trochu aj od hrdosti, lebo prekonal strach. 

d) Zem zostala pre neho miestom, kde sa naučil veľmi veľa vecí.  

15. Do ktorého jazykové štýlu patrí štruktúrovaný životopis, žiadosť, objednávka? 

a) do hovorového štýlu 

b) do administratívneho štýlu 

c) do publicistického štýlu 

d) do umeleckého štýlu  

 

16. Doplň informácie: 

.... básnický presah .................. je nezhoda medzi vetným a rytmickým členením básne. 

...sylabický ........ veršový systém je založený na rovnakom počte slabík vo veršoch. 

Lyrická básnická forma, ktorá pozostáva zo 14 veršov rozdelených na 2 štvorveršia a 2 

trojveršia, sa nazýva .... sonet ...... . 

Lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným  spôsobom sa vyjadruje 

o nejaké téme (národ, sloboda) sa nazýva .... óda .......... . 

 

17. Označ možnosť, v ktorej sú uvedení len štúrovci. 

a) Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto, Samo Chalupka 

b) Janko Kráľ, Ján Botto, Ján Hollý, Ján Smrek 

c) Ľudovít Štúr, Janko Matúška, Miroslav Válek, Rudolf Dilong 

d) Ján Botto, Ivan Krasko, Adam Mickiewicz, Janko Kráľ 

 

18. Ako nazývame prvé slávnostné uvedenie divadelnej hry? 

a) Repríza 

b) Jednoaktovka 

c) Derniéra 

d) Premiéra 

  

19. Urči podčiarknuté básnické prostriedky. 

Pokojný večer na vŕšky padal,  ... metafora .............  

na sivé polia,    .. epiteton ....................  

v poslednom lúči starootcovská  

horela roľa    ... metafora ................. 

 

20. Doplň chýbajúce písmená. 

Spokojní  a  veselí  sa vydali  na cestu späť. Povedal mi, že prišli  mnohí  a mnohých z nich 

nepoznal. My  by sme si chceli požičať jednu z tých  ôsmich kníh.  Drobné kryštáliky sa sypali  

a prikrývali kyprú zem. Divé husi, obývajúce brehy  močaristého jazierka, čosi vyplašilo. 

Nemýlil sa, keď si myslel, že krupobitie narobilo najviac škody  vo vinohradoch a obilí.  

Matkiným  príbuzným z Myjavy sme odkázali, že ich matkini bratia navštívia niekedy v júli. 

Orly  a sokoly  sú dravce.  V januári  sú večery  chladné. Keď učiteľka odišla, ostali deti  

v triede samy. 


