
8. ročník SJ                     MENO: .................................................. 

 

1.Doplňte pravopis. 
vod_č zapne v_deo, bez starš_ch účastn_kov, nev_spat_ rekreant_, predposledn_ deň 

prázdn_n, p_jdeme do jask_ne, kladivk_ rôzn_ch veľkost_, z_momriavk_, ostal_  pri ohn_, 

mohl_ b_ sme ísť, boli sme s tatkom vo vn_tri, vysvetl_l som im, nezažmúr_l som oka 

 

2.Priraďte k slovám správny význam. (Prehľadne spoj!!!) 
Zemepán                         vojenský veliteľ 

Felčiar                            nájomné 

Činža                               feudál 

Hajtman                         ránhojič 

 

3. Slovné spojenia skúste upraviť študentským slangom. 
Krátke nohavice - ................................... 

...........................................– nahodiť sa  

Mechanicky sa naučiť niečo naspamäť - ............................................ 

............................................. – bonzovať  

 

4. Do viet doplňte pomnožné podstatné mená v správnom tvare. 

Nerozprávaj s plnými (ústa) ...................... . S (okuliare) .................................. budeš lepšie 

vidieť! Z (Nové Zámky) .......................................................... do (Šurany) ............................... 

je približne šesť kilometrov. Na mojich (zásnuby) ........................................ bolo veľa hostí. 

Do modrých (šaty) si sa nezmestila. V (Topoľčianky) ................................. je pekný kaštieľ. 

 

5.Prídavné mená napíšte v správnom stupni. 

Panamská šija je (úzka) .............................. šija medzi kontinentmi. (Veľká).............................. 

ostrovná oblasť na zemeguli je Oceánia. Za (pekné) .................................... miesto na Zemi sa 

považuje oblasť tichomorských ostrovov.  

 

6. V ktorej z možností sú chýbajúce písmená uvedené v správnom poradí? 

       p_ramída,    m_tológia,    d_gitálny,   t_fus,    l_ceum,   h_t,    fen_l 

       A/  y, y, i, ý, ý, i, y 

       B/  i, i, i, ý, í, i, y 

       C/  y, y, y, ý, í, y, i 

       D/  i, y, y, í, ý, y, i 

 

7. V ktorej z možností sú uvedené iniciálové skratky? 

      A/  NATO, TANAP, CHEMKO 

       B/  atď., tzv., t.j. 

       C/  EÚ, SR, ZŠ 

       D/  km, Sk, Fe 

 

8. Aké jazykové umelecké prostriedky sú použité v nasledujúcej ukážke? 
Svet sa šalel. Tma vzdorovala. Bola mocnejšia ako vietor. Vietor v zlosti oblizoval zem ako býk. Vietor zúril.  

 
A Personifikácie a prirovnania.     

B Epitetá a metonymie.        

C Personifikácie a epitetá.         

D Prirovnania a metonymie. 

 



9. Predstaviteľmi romantizmuv (štúrovskej generácie)  sú: 

       A/  J. Hollý, J. Kollár 

       B/  Ľ. Štúr, S. Chalupka, J. Botto, A. Sládkovič, J. Kráľ 

       C/  M. Válek, I Krasko, J. Jesenský 

       D/  V. Beniak, V. Turčány 

 

10.  Vyskloňuj podstatné meno NOHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Urči gramatické kategórie podstatných mien 

 

 rod číslo pád vzor 

bez škôl     

s bratom     

veľa krvi     

o húsatkách     

 

  

                                                          
                                                         


