OTESTUJ SA – SLOVENSKÝ JAZYK PRE DEVIATAKOV (1)
MENO: kôdkja
TRIEDA: sdfkl§aôld
Ukážka č.1
Maliarik mi rozprával ďalej: „Peter, často ťa s Magdalénou spomíname,
keď sme sami. Spomíname i tvojich nebohých rodičov a ako prišli obaja
naraz o život pri tom ohni. Keď si ostal sirotou, nahováral som ženu, aby
sme si ťa vzali za svojho. Páčil si sa mi vždy. Bol si dobrý a statočný chlapec. Lenže so ženou sme sa
nedohodli . Chudina, nemôže za to, pachtila vždy za bohatstvom a nevidelo sa jej deliť náš majetok
i cudziemu dieťaťu. Ale ja som ťa vždy rád videl.“ „ Hovoríte tak, sváko,“ prerušujem ho, „ako keby
ste ma chceli rozplakať. Ale nepodarí sa vám to. Mal som ťažký a tvrdý život a v tvrdom a ťažkom
živote sa človek všeličomu naučí i odučí.
/Margita Figuli – Tri gaštanové kone/
1. Z ukážky č.1 vyplýva, že Maliarikovci si neosvojili Petra, lebo:
Maliarikova žena nemala rada deti.
Maliariková zo vzdoru nevyhovela mužovi.
Maliarikova žena bola veľmi lakomá.
Maliarikova žena bola duševne chorá.
2. Napíš synonymum slova osvojiť.
Odpoveď:
3. V ktorej vete sa nachádza postupne rozvíjací prívlastok?
Bol si dobrý a statočný chlapec.
Nechcela deliť náš majetok i cudziemu.
Spomíname i tvojich nebohých rodičov.
Chceli sme si ťa vziať za svojho.
4. Doplň : Podstatné meno sváko sa skloňuje podľa vzoru

.

5. V ktorej vete sa nachádza slovesno – menný prísudok?
Ty si sa mi vždy páčil.
Ale ja som ťa vždy rád videl.
Vždy si bol statočný chlapec.
Ale vám sa to nepodarí.
6. Ktoré tvrdenie o vete Ale vám sa to nepodarí . je správne?
Jednoduchá veta rozvitá, jednočlenná slovesná.
Jednoduchá veta holá, dvojčlenná neúplná.
Jednoduchá veta rozvitá, dvojčlenná úplná.
Jednoduchá veta holá, jednočlenná slovesná.
7. V ktorej možnosti všetky slohové útvary patria do opisného slohového postupu?
správa, bájka, návod
návod, charakteristika, reportáž
referát, posudok, návod
úvodník, reportáž, charakteristika

8. V ktorej možnosti sú všetky slová bez pravopisných chýb?
pigment, hypnotizovať, nylon, titan
hypnotizovať, pygment, nylon, tytan
pygment, nylon, titan, hipnotizovať
nilon, hipnotizovať, titan, pigment
9. V ktorej možnosti sú správne rozdelené slová?
žat - va, mas – lo, maš – lič - ka, všet – ci
ško – lník, mrk – vo –vý, poz – ri – te, dl – žen

vin – ní – ci , prí – sne, hna – lo, zach – rá – ni
pres – ta – ne, fab – ri – ka, vše – tko, žĺt - ok

10. Vyber vetu, v ktorej je dokonavé sloveso.
Postával na rohu ulice.
Všetci sa tešili na výlet .

Aj Juraj dobiehal na električku.
Tréner zmapoval všetky prekážky.

11. Akým slovným druhom je slovo miesto vo vete Prijali ho miesto teba. ?
príslovkou
časticou
predložkou
podstatným menom
Ukážka č.2
Mňa z tisíc ciest len jedna cesta láka,
čo vedie domov, v krajinu otrokov,
do diery krvavého vlkolaka,
kde s láskou čistou, láskou hlbokou

Tou cestou pôjdem, no neprídem prv,
kým hnev, nímž srdce vrie a horí líce,
čo zasadol, sťa mrak, do mladých bŕv,

ma moja biela otrokyňa čaká,
jak bohatiera s pomstou divokou
a nie viac pokorného úbožiaka,
rozplakaného chabo od okov.

nevlejem v holubičie státisíce,
by vycedili vraha čiernu krv
za hanobenie mojej krásavice.
/Janko Jesenský: Slovenčine/

12. Aký literárny žáner predstavuje ukážka č.2?
Odpoveď:
13. Ako nazýva básnik slovenčinu v ukážke č.2 ?
čierny vrah
biela otrokyňa
krvavý vlkolak

krásna holubica

14. Aký rým použil básnik v prvých dvoch strofách v ukážke č.2 ?
združený
striedavý
prerývaný
obkročný
15. Čo vyplýva z ukážky č.2 ?
Básnik je šťastný, že sa vráti k svojej manželke.
Básnik chce ochraňovať slovenčinu.

Básnik je šťastný, že opustí cudzinu.
Básnik chce ublížiť krvavému vlkolakovi.

16. V ktorom verši ukážky č.2 je prirovnanie?
V 1. verši 2. strofy.
V 3. verši 3. strofy.

V 4. verši 1. strofy.
V 3. verši 2. strofy.

17. Čo znamená slovo chabo v ukážke č.2 ?
znechutene
silno

nahnevane

18. Ktorá dvojica slov tvorí antonymá?
láskou čistou - láskou hlbokou
srdce vrie – horí líce

rozplakaného - rozjasaného
čierna krv – mladé brvy

19. Aký význam má slovo bŕv v ukážke č.2?
brvná
duše

obočie

pokorne

ramená

20. Aký slohový postup je v ukážke č.2?
opisný
informačný

rozprávací

výkladový

21. Napíš synonymum k slovu nímž z ukážky č.2.
Odpoveď:
22. Akým literárnym žánrom je text:
Kto nepozná pravdu, je hlupák , kto ju zatajuje, je zločinec. ? (B. Brecht)
bájka
anekdota
aforizmus
epigram
23. Akým druhom frazeologizmu je Trafená hus zagága.?
pranostika
porekadlo
príslovie

hádanka

24. Ktorý rad slov bol utvorený odvodzovaním pomocou prepony aj prípony?
bledomodrý , vedľajší, súvetný, technický
poštová, obrovský, národný, klopkanie
súvetný, nábrežie, odkladací, nekonečný
územie, neporazený, krvavý, neschopný
25. Ktorá možnosť obsahuje slová so slabikotvornými spoluhláskami?
krkavec, skriňa, balkón, tanierik
jablko, náhrdelník, dĺžeň, kŕdeľ
prsteň, slovník, tŕpnuť, tlama
striga, príbor, pŕhľava stĺpik
26. Ako sa povie cudzím slovom spolupráca?
kooperatíva
kooperácia

koexitencia

27. Medzi aký jazykový štýl zaraďujeme úradný list?
hovorový
administratívny
odborný

komunikácia

publicistický

28. V ktorej možnosti je správne napísaná číslovka?
sto tisíc osem sto päť desiat osem
sto tisícosemsto päťdesiat osem
stotisíc osemsto päťdesiat osem
stotisíc osemsto päťdesiatosem.

