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Predmet
Pracuj pozorne! V niektorých otázkach máš označiť nesprávne
(nepravdivé) tvrdenia, v iných je viac správnych odpovedí. Označ ich všetky.

Otázka č.1: Z nasledujúcich možností vyber tie, v ktorých (2 body)
je slovo sito predmetom.
a) Predmetom ich sporu bolo starodávne sito.
b) Plátno nám poslúžila ako sito na nečistoty.
c) Toto plastové sito pripevníme na okno.
d) Poznám rozprávkové sito na meranie dukátov.

Otázka č.2: Podnety z okolia vyvolávajú rozličné efekty.

(1 bod)

Ktoré slovo je predmetom v danej vete?
a) okolia
b) vo vete sa nenachádza predmet
c) rozličné
d) efekty
e) podnety

Otázka č.3: Z tých dávnych čias zapamätala som si
príhodu istej tetky, čo sa stala raz v lete v strmom
svahu, kde tetka zbierala maliny.

(2 body)

Označ predmety v tejto vete.
a) maliny
b) svahu
c) v lete
d) tetky
e) príhodu
f) čias

Otázka č.4: Sedeli sme pri malom ohníku neďaleko
prameňa a mlčky jedli kašu, ktorá ma nabije konskou
silou (vravel dedo). (P. Glocko)
V ktorej z možností sú správne určené vetné členy?
a) ma - predmet v akuzatíve

(3 body)

b) vo vete je zamlčaný podmet
c) sedeli sme - slovesno-menný prísudok
d) kašu - predmet v akuzatíve
e) prameňa - predmet v genitíve
f) prameňa - rozvitý podmet

Otázka č.5: V jednej z nasledujúcich viet sa NENACHÁDZA (1 bod)
predmet. Označ ju.
a) V areáli hradu je dnes múzeum.
b) V pamäti národa sa stal symbolom slávnej minulosti.
c) Po ich odchode Slovania založili v okolí niekoľko hradísk.
d) Zrúcaniny hradu Devín sa vypínajú na 212 m vysokom brale.

Otázka č.6: Okolo bokov mal opásaný vybíjaný opasok s
mosadznými prackami.

(1 bod)

V ktorej z možností je správne určený predmet z danej vety a jeho pád?

a) prackami - inštrumentál
b) opasok - nominatív
c) opasok - akuzatív
d) bokov - genitív

Otázka č.7: Mnohí z nás sa už nevedia dočkať, kedy uvidia(1 bod)
toho druhého.
Akým slovným druhom je vyjadrený predmet z tejto vety?
a) ukazovacím zámenom
b) osobným zámenom
c) určitou číslovkou
d) neurčitou číslovkou

Otázka č.8: Označ možnosť, v ktorej je predmet v
akuzatíve bez predložky.

(1 bod)

a) Postavili ho na výstrahu pred hradnú bránu.
b) Z hradného vrchu dovidieť až na vzdialený sútok riek.
c) Zničili ho až Napoleonove vojská v roku 1809.
d) Rimania boli v jeho areáli až do 5. storočia.

Otázka č.9: Zo zvyškov látky a igelitu vystrihnite rovnaké (2 body)

obdĺžniky.
Označ správne tvrdenia o predchádzajúcej vete (viac správnych
odpovedí).
a) vo vete sa nachádzajú 4 predmety
b) vo vete sa nenachádza predmet
c) obdĺžniky - rozvitý predmet
d) látky a igelitu - viacnásobný predmet
e) Zo zvyškov - predmet v genitíve

Otázka č.10: V ktorej z nasledujúcich možností je
zdôraznený viacnásobný predmet?
a) vplýva rovnako čas HOJNOSTI a MIERU
b) móda obsahuje AKCENTY, IMPULZY, FANTÁZIU
c) pripomínal KRÁSNU NEPOHODLNÚ schránku
d) trčali HLAVA, RUKY, NOHY

(1 bod)

Vyhodnotenie
1) c,d
2) d
3) a,e
4) a,b,d
5) d
6) c
7) c
8) c
9) c,e
10) b

