
Test A 

      

Ukážka č.1 

 

       ŤAVA A PLÁVAJÚCE POLENÁ 

 

Prvý, čo zblízka zazrel ťavu,                                        Pri hlave vykrikuje hlava: 

od strachu celkom stratil hlavu.                                   „V diaľke ten bod, to nie je bod. 

Ďalší k nej podišiel a tretí bez strachu                          Mieri k nám velikánska loď!“ 

už osedlal tú opachu.                                                    O chvíľu z lode hnanej vlnou 

Zvyk obrusuje ostré hrany.                                           je už len loďka. Potom člnok. 

Z čoho sme najprv vyľakaní,                                        Nakoniec sú to polená. 

po každodennom styku nás už nedesí.                         Čo tento príbeh znamená? 

Postupne človek zvykne si.                                           S mnohými ľuďmi býva kríž: 

Keď sme už pri tej téme: na mori raz plával                 z diaľky sú veľkí − zblízka nič! 

dajaký predmet, a na brehu veľká vrava. 

 

Úlohy: 

1. Z textu vyplýva tvrdenie: 

A Do prístavu priplávala loď.                   B Nikomu sa nepodarilo osedlať ťavu. 

C Na brehu mora nebolo ani živej duše.   D S mnohými ľuďmi býva kríž. 

 

2. Vypíšte z ukážky vetu, ktorá významovo súvisí s tvrdením:  

Z čoho sme najprv vyľakaní, po každodennom styku nás už nedesí. 

 

_________________________________________________________________ 

 

3. Vypíšte z ukážky slovo, ktoré sa rýmuje so slovom „strachu“.  ____________________ 

 

4. Vypíšte z ukážky slovo podobného významu k slovu vystrašený.  __________________ 

 

5. Vypíšte z ukážky aspoň 3 slovesá s predponami:  

 

______________________________________________________________________ 

 

6. V ktorej možnosti sú správne uvedené gramatické kategórie čísla a pádu podstatných 

mien v nasledujúcej vete?     Pri hlave vykrikuje hlava. 

A singulár, nominatív + plurál, lokál          B singulár, lokál + singulár, nominatív 

C singulár, nominatív  + singulár, lokál     D singulár, lokál + singulár, akuzatív 

 

 

7. Vyberte možnosť, v ktorej  sú všetky slová zdrobneninami: 

A loďka, člnok, súdok      B  člnok, členok, ohorok 

C loďka, žralok, rožtek     D  bodka, vĺčok, potok 

 

8.V ktorej z uvedených možností nedochádza v  slovných spojeniach k spodobovaniu? 

A    z čoho       B    k nej podišiel       C   zblízka nič    D   bez strachu 

 

 



Ukážka č. 2 

      V školskej jedálni sa obyčajne jedáva. V jednej jedálni sa však stalo toto: žiak Teofil, zvaný 

aj drsný ___________, niesol k okienku tanier plný nezjedenej polievky. Už-už chcel odložiť 

lyžicu, keď sa mu lyžica vytrhla z ruky a poďho naňho! 

     Teofil uháňa, lyžica ho ____________! 

     Obehli jedáleň tri razy dookola a potom slalom pomedzi stoly. Teofil už ďalej nevládal. 

Zastal a dychčal ako starý rušeň. Lyžica ho klepla po hlave: 

     „Budeš jesť? Budeš jesť?“ 

     Čo mal Teofil robiť. Vzal si tanier polievky a bleskovo ju zjedol. Verte či neverte, pri tej 

naháňačke celkom _____________. 

 

9.Vyberte trojicu slov, ktorá sa najlepšie hodí na chýbajúce miesta v texte: 

A  Billko – prenasleduje − vyhladol     B  Bill – naháňa – vyhladol 

C  Bill − nabáda − dostal hlad              D  Bob – zaháňa – vyhlačnel 

 

10.Vypíšte z ukážky vetu, v ktorej sa nachádza prirovnanie. 

 

11.V ktorej možnosti je nesprávne určený vzor podstatných mien? 

A polievky − žena      B  rušeň − stroj    C okienku − srdce     D jedálni – dlaň 

 

12. Vypíšte z textu opytovaciu vetu: 

___________________________________________________________________ 

 

13.Vytvorte neurčitok k slovesu z prvej vety ukážky: ________________________ 

 

14.Pomenujte slovné druhy v takom poradí, v akom sa nachádzajú v tejto vete: 

 

Lyžica ho klepla po hlave.  ____________________________________________ 

  



Test B 

 

Ukážka č.1 

ČARODEJNÍCKY  UČEŇ 
 

     Jedného dňa prišiel do školy kúzelník. 

     „O chvíľu uvidíte, čo ste ešte nevideli,“ povedal deťom a vytiahol z čierneho klobúka 

bieleho zajaca. 

     Deti zatlieskali. 

     Netlieskal len chlapec, čo prišiel do triedy pred niekoľkými mesiacmi. Tvrdil, že sa učí 

čarovať, a stále pod stolom čosi čítal.  

     „Tebe sa moje kúzlo nepáčilo?“ spýtal sa ho kúzelník. 

     „Viem lepšie,“ povedal chlapec a začervenal sa. Potom čosi zašeptal a zajaca nebolo. 

     Deti zatlieskali, no kúzelník zalomil rukami. 

     „Čo budem teraz vyťahovať z klobúka? 

     Chlapec zahanbene zašeptal:  

     „Hneď to napravím.“ 

     Zasa čosi zašeptal a tentoraz zmizol – kúzelník. 

     „To som nechcel,“ zajachtal chlapec. 

     Potom privrel oči, sústredil sa a vyriekol akési tajomné slová. V tej chvíli bola celá škola 

fuč! Deti vypukli v jasot, ale pani učiteľka prísne povedala: 

     „Pričaruj ju späť!“ 

      

Úlohy: 

1. Vyberte vhodný záver príbehu:  

A „To sa ešte uvidí,“ šeptal chlapec. 

     „Mne sa asi sníva!“ zhrozila sa pani učiteľka. 

     „Zavoláme nového kúzelníka,“ povedal chlapec a dodal: „Možno nám ju pričaruje  naspäť.“ 
 

B „To ešte neviem,“ šeptal chlapec. 

    „A čo teraz?“ zhrozila sa pani učiteľka. 

    „Nech sú prázdniny,“ povedal chlapec a dodal: „Zatiaľ sa naučím, ako ju v septembri 

pričarovať naspäť.“ 
 

C „To ešte neviem,“ šeptal chlapec. 

    „A čo teraz?“ zhrozila sa pani učiteľka. 

    „Nič sa nedá robiť,“ povedal chlapec a dodal: „Odteraz už nemusíme vôbec chodiť do školy.“ 
 

D „Ešte si to rozmyslím,“ šeptal chlapec. 

    „Prosím???“ zhrozila sa pani učiteľka. 

    „Nech sú prázdniny,“ povedal chlapec a dodal: „Budeme mať dva roky prázdnin.“ 

 

2. Ukážku nevystihujú slová: 

A próza, príbeh           B rozprávanie, dialóg 

C príbeh, postavy       D rozprávanie, informácie 

 

3. K podčiarknutým slovám z textu napíšte slová s rovnakým/podobným  významom: 

čarovať − _____________     tajomný − _____________     zajac − ________________ 
 

4. Vypíšte z textu jednu opytovaciu vetu:_______________________________________ 



 

5. V ktorej možnosti sú správne uvedené gramatické kategórie zvýrazneného slovesa 

textu? 

A 1. osoba, singulár, prítomný čas        B 1. osoba, singulár, budúci čas 

C 3. osoba, singulár, budúci čas            D 3. osoba, singulár, prítomný čas 
 

6. Podčiarknite v nasledujúcich slovách hlásky, ktoré sa menia vo výslovnosti: 

pod stolom,    viem lepšie,    z klobúka,   v tej chvíli 
 

7. Vypíšte z ukážky príklad na:  

a/ priamu reč: _________________________________________ 

b/ uvádzaciu vetu: ______________________________________ 
 

Ukážka č.2 

Rastliny sa tiež dokážu brániť, aj keď nemôžu ujsť alebo sa schovať. Keď sa dotkneme žihľavy, 

vystrelí proti nám stovky pálivých šípov. Nie je to nič príjemné, ale na druhý deň už na to 

zabudneme. Indická žihľava je však skutočným postrachom. Popŕhlený úbožiak to vraj cíti ako 

pálenie rozžeraveným železom. A nezabudne na to ani po desiatich dňoch. Obyvateľom Jávy 

táto žihľava pomáha proti tigrom, ktoré napádajú ich stáda. Popŕhlia ňou byvoly a tie sa zúrivo 

pustia do tigrov. Keď slony začujú, že sa blíži roj včiel, zmocní sa ich panika a bežia ako 

najrýchlejšie vedia. Tento objav chcú využiť domorodci na ochranu svojej úrody, lebo niektoré 

polia sú po návšteve slonov načisto spustošené. 
 

Úlohy: 

8. V ktorej možnosti je podľa ukážky uvedená pravdivá informácia? 

A Obyvateľom Jávy pomáha roj včiel proti tigrom, ktoré napádajú ich stáda. 

B Človek popŕhlený indickou žihľavou cíti pálenie ešte nasledujúce dva týždne. 

C Žihľava patrí medzi tie rastliny, ktoré sa dokážu brániť. 

D Domorodci sa sťažujú, lebo ich polia sú po návšteve byvolov načisto spustošené. 
 

9. V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy? 

A na druhý deň = spojka, číslovka, podstatné meno 

B nezabudne na to = sloveso, predložka, zámeno 

C táto žihľava pomáha = prídavné meno, podstatné meno, sloveso 

D blíži sa roj včiel = sloveso, podstatné meno, prídavné meno 
 

10. Vytvorte personifikáciu s použitím podstatného mena rastlina (rastliny): 

___________________________________________________________________ 
 

11. V ktorej možnosti sú správne určené pády k zvýrazneným podstatným menám textu? 

A    N − D − A          B   A – D – N         C    N − G − A          D   N – G – A 
 

12. Určte vzory podstatných mien: 

    žihľava − ______________    šíp − _________________  železo − ___________________ 
 

13. Koľko obojakých spoluhlások obsahuje slovo obyvatelia? 

A 1           B 2        C 3     D ani jednu 
 


