čítanie s porozumením
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Katarína
Horváthová

GOMBASECKÁ JASKYŇA

Gombasecká jaskyňa sa nachádza na západnom úpätí Silickej planiny v kaňone
Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom. Vchod je v nadmorskej výške 250 m.
Vytvorená je v strednotriasových svetlých vápencoch koróziou a eróziou
Čierneho potoka a jeho prítokov v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka jaskyne
je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú
dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové
nátery a kôry. Spodnými časťami jaskyne preteká Čierny potok, ktorý
vystupuje na povrch Čiernou vyvieračkou pod vchodom jaskyne. Čierny potok
priteká zo Silickej ľadnice. Obe jaskyne oddeľuje doteraz neznámy úsek
podzemných priestorov.
(Podľa učebnice Slovenský jazyk pre 9. roč. ZŠ a 4. roč. gymnázia s osemročným štúdiom str. 89)

Otázka č.1:

(1 bod)

Silická ľadnica je názov:
a) kopca
b) jaskyne
c) potoka
d) obce

Otázka č.2:

(1 bod)

Koľko jaskýň je spomenutých v texte?
a) štyri
b) tri
c) jedna
d) dve

Otázka č.3:
V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého
vzoru?

(1 bod)

a) z potoka, dĺžka, výška, planina
b) ľadnica, časti, výške, vápencoch
c) jaskyňa, vyvieračka, kôry, v kaňone
d) vyvieračkou, dĺžku, planiny, forma

Otázka č.4:

(1 bod)

Ktoré tvrdenie je správne? Prídavné mená: Gombasecká, Silická, sintrový
sú:
a) akostné a skloňujú sa podľa vzoru pekný
b) akostné a skloňujú sa podľa vzoru cudzí
c) vzťahové a skloňujú sa podľa vzoru cudzí
d) vzťahové a skloňujú sa podľa vzoru pekný

Otázka č.5:

(1 bod)

V ktorej vete sa nenachádza častica?
a) Nachádza sa v kaňone Slanej medzi Rožňavou a Plešivcom.
b) Vchod sa nachádza v nadmorskej výške asi 250 m.
c) Brčká dosahujú dĺžku až 3 m.
d) Gombaseckú jaskyňu som navštívil už pred piatimi rokmi.

Otázka č.6:

(1 bod)

Ktorý slohový postup je použitý v texte?
a) výkladový
b) opisný
c) rozprávací
d) informačný

Otázka č.7:

(1 bod)

Prídavné meno „strednotriasový“ vzniklo:
a) skladaním
b) prebratím z cudzieho jazyka
c) odvodzovaním
d) skracovaním

Otázka č.8:

(1 bod)

Z textu nevyplýva, že:
a) Vchod do Gombaseckej jaskyne je v nadmorskej výške 350 m.
b) Čierny potok priteká zo Silickej ľadnice.
c) Gombasecká jaskyňa je dlhá 1525 m.
d) V jaskyni sa vyskytujú sintrové brčká a sintrové nátery.

Otázka č.9:

(1 bod)

Vo vete: Vchod je v nadmorskej výške 250 m. je sloveso „byť“:
a) neplnovýznamové
b) plnovýznamové

Otázka č.10:

(1 bod)

V ktorej možnosti sú určené všetky slovné druhy správne v poslednej
vete textu?
a) číslovka, podstatné meno, sloveso, prídavne meno, príslovka, podstatné meno,
prídavné meno, podstatné meno
b) častica, podstatné meno, sloveso, predložka, prídavné meno, podstatné meno,
prídavné meno, podstatné meno
c) číslovka, podstatné meno, sloveso, príslovka, prídavné meno, podstatné meno,
prídavné meno, podstatné meno.
d) zámeno, podstatné meno, sloveso, príslovka, prídavné meno, podstatné meno,
príslovka, podstatné meno

Otázka č.11:

(1 bod)

V ktorej možnosti sú správne uvedené vetné členy v podčiarknutej časti
vety v texte?
a) zhodný prívlastok, predmet, predmet, prísudok, zhodný prívlastok, podmet
b) zhodný prívlastok, predmet, predmet, vetný základ, nezhodný prívlastok
c) zhodný prívlastok, podmet, predmet, prísudok, nezhodný prívlastok
d) zhodný prívlastok, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok,
podmet

Otázka č.12:
Mesto Rožňava spolu s Gombaseckou jaskyňou sa nachádza v kraji:
a) Prešovskom

(1 bod)

b) Nitrianskom
c) Košickom
d) Banskobystrickom

Otázka č.13:

(1 bod)

Posledná veta textu je:

a) jednoduchá, dvojčlenná, rozvitá veta s nevyjadreným podmetom
b) jednoduchá, jednočlenná, slovesná
c) jednoduchá, dvojčlenná, rozvitá veta s vyjadreným podmetom
d) jednoduché súvetie

Otázka č.14:
Z textu vyplýva, že:
a) Biely potok priteká priteká zo Silickej ľadnice.
b) Hornými časťami jaskyne preteká Čierny potok.
c) Sintrové brčká dosahujú dĺžku až 3 cm.
d) Gombasecká jaskyňa sa nachádza neďaleko mesta Rožňava.

(1 bod)

Vyhodnotenie
1) b
2) d
3) d
4) d
5) a
6) b
7) a
8) a
9) b
10) c
11) d
12) c
13) c
14) d

