
 

Vzorové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry - päťročné štúdium 

 

1. Doplň chýbajúce hlásky. Prepíš text správne. 

 

Keď Anna hľad_ na svet cez svoje okuliare, všetko, čo v_dí, je rozumné a jasné. Slovom, nič 

zvláštne, len svet, ako ho vn_ma každ_, kto má dobré oči. Ale keď zlož_ okuliare, všetko sa 

razom zmen_. Poul_čné lamp_ sú svietiace sv_tožiar_a kvapk_ ros_ sú farebné guľôčk_. 

Hmla sa ov_ja okolo kríko_ a krov_n a formuje poh_bujúce sa postav_, ktovie, či priate_ské, 

alebo nepriate_ské. Farb_, postav_ i šum sa krútia dokola, jazerná hmla sadá a hľad_ na riek_, 

srš_ iskram_. Už asi päť t_ždňov, odvted_, čo chod_ do škol_, sa teší, že sa každé ráno 

odvezie na b_cykl_. Zrazu však jej tvár blčí ako oheň. Kr_vajúc ide k svojmu bic_klu a tlač_ 

ho preč. Cestička na svahu je úzka a hrbo_atá. Anna sa usiluje udržať b_cykel v rovnováhe 

a slzam_ krop_ pulóver, až c_ti vlhkosť na kož_. Cesta sa jej rozpl_va. Divé kačice, ktoré sa 

nechávajú unášať prúdom, sa ponáh_ajú na druhý breh. Z ktoréhos_ záhradného domčeka 

dolieha hudba z rádia. Zdá sa, že ktos_ var_ kávu. Jedno okno sa zatvára. Anna sa v_plaší.  

 

2. Vypíš z vety všetky nezhodné prívlastky: 

Cesta na hrad  bola dlhá, ale spev vtákov nám ju spríjemnil, a tak sme čoskoro pozorovali 

svet z výšky. 

 

3. Urči slovný druh a gramatické kategórie podčiarknutých slov vo vete: 

Po stopách starých Vikingov sa v júni vydali ich priaznivci, aby doplávali ako ich predkovia 

až na severoamerický kontinent. 

 

4. Vysvetli význam slov, potom na každé z nich vytvor vetu. 

a) pointa 

b) satira 

c) biografia 

 

5. V ktorej z uvedených publikácií možno nájsť informácie o správnej interpunkcii? 

a) Krátky slovník slovenského jazyka 

b) Pravidlá slovenského pravopisu 

c) Malý frazeologický slovník 

d) Synonymický slovník slovenčiny 

 

6. Ktoré vetné členy sú v nasledujúcej vete podčiarknuté? Urči ich. 

Učiteľkin prenikavý hlas pretrhol Martinovi niť súvislých myšlienok. 

 

7. Vyjadri správnym slovom vo vete číslicu v spojení: 

a) 7 športovcov 

b) 8 ľudia 

c) 8. pretekár 

d) so 7 športovcami 



 
8. Vysvetli, čo sú homonymá, uveď 1 príklad a použi ho vete. 

 

9. Akým spôsobom sú utvorené slová: 

a) matematický 

b) autoškola 

c) atď. 

 

10. Ako sa nazýva slovné spojenie – zíde z očí, zíde z mysle?     

 

11. Urči vetu podľa zloženia a členitosti, vyber správnu možnosť:  

Znalosť výroby červeného a bieleho vína bola samozrejmosťou.  

 

a) jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, neúplná                       

b) súvetie, ktoré má dve vety 

c) jednoduchá, rozvitá jednočlenná, slovesná                    

d) jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná, úplná 

 

12. V ktorej možnosti patria všetky slohové útvary do publicistického štýlu? 

a) oznámenie, rozhovor, interview, úvaha, výklad 

b) dotazník, správa, oznámenie, žiadosť, recenzia 

c) interview, správa, glosa, úvodník, stĺpček 

d) správa, žiadosť, životopis, dotazník, oznámenie 

 

 

13. Zastarané slová šanovať, vartáš  môžeme v danom poradí nahradiť synonymami: 

a) šetriť, strážnik                b) ukryť, hasič           c) uložiť, strážca            d) šetriť, pastier 

 

 

14. Ktoré prídavné mená majú rovnaký skloňovací vzor?  

a) priateľova, kolegova, banánová 

b) šimpanzí, vydrí, holubí   

c) babkina, Vierkina, mobilná 

d) veľký, najväčší, menší 
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