Test - Neohybné slovné druhy

Test vytvoril
Alena Drinková

Vraj sa veľmi podobáme. Istotne sa ti to podarí. Odboč doľava. Fíha, on má nový mobil.

Otázka č.1: Všetky príslovky rovnakého druhu nájdeme v (1 bod)
možnosti:
a) včera, ráno, skvelo, teraz
b) náročky, náhodou, omylom, dobre
c) veselo, anglicky, verne, hlasno
d) doma, vzadu, vedľa, tu

(1 bod)
Otázka č.2: Jaj, trvá to pridlho, lebo vraj čakajú mnohí
návštevníci. Ktoré slovo z vety je správne pomenované?
a) pridlho - častica
b) vraj - spojka
c) jaj - citoslovce
d) lebo - príslovka

Otázka č.3: Vo vetách úvodného textu sa nenachádza:

(1 bod)

a) citoslovce
b) predložka
c) častica
d) spojka

Otázka č.4: V každej vete sa nachádza 1 slovo napísané
veľkými písmenami. V ktorej možnosti je za vetou
správne určené, o aký neohybný slovný druh ide?

(1 bod)

a) Od večere sme boli TICHO. - častica
b) ALE si ma naľakal! - spojka
c) Koncert prebiehal BEZ problémov. - príslovka
d) NAPROTI domu sa nachádza ihrisko. - predložka

Otázka č.5: Vyhľadaj možnosť, v ktorej sú len
vokalizované predložky:
a) ponad, na, pred, k
b) do, za, nad, bez

(1 bod)

c) so, ku, odo, zo
d) po, cez, s, od

Otázka č.6: V ktorej vete je správne doplnená čiarka pred (1 bod)
spojkou?
a) Karol si vypýtal papier, aby vypočítal príklad.
b) Na výlete sme mali, aj búrky a silný dážď.
c) Z koláča sa ušlo Jurajovi, i Kláre.
d) V obchode sme kúpilo balenie cukríkov, a čokoládu.

Otázka č.7: Označ vetu, kde sa nachádza správne určený (1 bod)
pád predložkovej väzby:
a) cez školský dvor - L
b) okolo domu - G
c) pod oblokom - D
d) so sestrou - G

Otázka č.8: Vyber správne tvrdenie o spojkách:

(1 bod)

a) Spojky spájajú len vety.
b) Pred spojkou a sa čiarka zvyčajne nepíše.
c) Spojky sú ohybný slovný druh.
d) Spojky spájajú len slová.

Otázka č.9: Vyber správne tvrdenie o príslovkách:

(1 bod)

a) Príslovky sú neplnovýznamový slovný druh.
b) Príslovky sú ohybný slovný druh.
c) Všetky príslovky sa dajú stupňovať.
d) Niektoré príslovky sú odvodené z prídavných mien.

Otázka č.10: V ktorej vete sa nenachádza častica?
a) Kozmonauti pristáli bezpečne na zemi.
b) Vari si rozum potratil?
c) Konečne sme dorazili domov.
d) Veru ti neporadím.

(1 bod)

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

