Test - 1
1.

Doplň i-í a y-ý na vyznačené miesta!
Tur_st_ prešl_ všetky v_sokotatranské les_. Na b_c_kl_ netreba dob_jať batériu. Musí
ísť na odber krv_.

2.

Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru!
Nikto nechce tancovať s (ja).
Keď máš horúčku, musíš ležať v (posteľ).
Do (základné školy) chodí veľa (žiak).
Včera som bol u (detský lekár).

3.

Zakrúžkuj správnu odpoveď!
„m“ je:
a) mäkká spoluhláska
b) obojaká spoluhláska
c) tvrdá spoluhláska
Dunajská Streda sa nachádza:
a) na Žitnom ostrove
b) na Žitnom Ostrove
c) na Žitnom-ostrove
Na Slovensku žijú:
a) Rómy
b) rómovia
c) Rómovia
Zhodný prívlastok sa zhoduje s podstatným menom:
a) v rode, vo vzore a v páde
b) v rode, v čísle a v páde
c) v čase a v rode
V ktorom riadku sú všetky podstatné mená ženského rodu?
a) palica, posteľ, čaj
b) taška, Andrea, myš
c) sukňa, sudca, dievča
Ktoré slovo skloňujeme podľa vzoru pekný?
a) bratov
b) ostrý
c) líščí
Genitív singuláru slova matkin je:
a) od matkinmu
b) od matkinom
c) od matkinho
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V ktorom prípade sú tvary zámen správne?
a) podal jej, mu ruku
b) podal ju, ho ruku
c) podal nej, nemu ruku
Doplň správne prirovnanie- je verný ako
a) medveď
b) vojak
c) pes
4.

Urč vetné členy!
Babička večer rozprávala zaujímavé príbehy.

5.

Prečítaj text pozorne a potom odpovedz na otázky!
Košice sú mesto, z ktorého na nás doslova dýcha bohatá história. Počiatky mesta sa
vďaka bohatým archeologickým nálezom datujú už do obdobia mladšieho paleolitu, do
čias pred 35 až 40 tisíc rokmi.
V súčasnosti sú Košice moderným veľkomestom, centrom východoslovenského
regiónu. Ich výhodná geografická poloha, blízkosť hraníc s troma susednými štátmi
(s Maďarskom 20km, Ukrajinou 80 km a Poľskom 120 km) vytvárajú priaznivé
podmienky na obchod.
Národnostne sa viac ako 90 % obyvateľov hlási k slovenskej národnosti. Zvyšok tvoria
obyvatelia maďarskej, českej, rómskej, ukrajinskej, rusinskej, nemeckej a poľskej
národnosti.
Sídlia tu tri univerzity: Technická univerzita, Univerzita P.J.Šafárika a Univerzita
veterinárneho lekárstva. Zastúpená je aj Ekonomická univerzita v Bratislave.
Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je Dóm sv. Alžbety. Najkrajší gotický chrám
na Slovensku bol spolu s Urbanovou vežou a kaplnkou sv. Michala vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku.
a)
b)
c)
d)
e)

6.

Zakrúžkuj, či sú nasledovné tvrdenia pravdivé alebo nie!
a)
b)
c)
d)
e)

7.

V ktorom regióne sa nachádzajú Košice?
S ktorým štátom má tento región najdlhšie hranice?
Ku ktorej národnosti sa hlási najviac obyvateľov?
Za čo bol vyhlásený Dóm sv. Alžbety?
Koľko univerzít sídli v meste?

V Košiciach študujú budúci zverolekári.
Dóm sv. Alžbety bol postavený v renesančnom slohu.
V Košiciach nežijú Maďari.
Najznámejšou historickou pamiatkou mesta je Dóm sv Martina.
Slovensko hraničí s Rakúskom.

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a napíš krátky text (150 slov)!
a) Naša rodina
b) Stál pri mne môj anjel strážny....
c) Dunajská Streda
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Test - 2
1.

Doplň i-í, y-ý na vyznačené miesta!
V Banskej Bystr_c_ postav_l_ št_r_ nové hotel_. Str_ko b_val v jednom luxusnom
hotel_.

2.

Zakrúžkuj správnu odpoveď!
Mám rád starých rodičov.Často chodím:
a) k ním
b) k nim
c) k nám
My bývame:
a) na južnom Slovensku
b) na Južnom slovensku
c) na Južnom Slovensku
Naše najvyššie hory sú:
a) Vysoké Tatry
b) Vysoké- Tatry
c) Vysoké tatry
Na
a)
b)
c)

jar oslavujeme:
Veľkú Noc
Veľkú noc
veľkú noc

Do našej triedy chodí:
a) tridsaťdvaja študenti
b) tridsiati dvaja študenti
c) tridsaťdva študentov
Ktorá z nasledujúcich čísloviek je radová?
a) osmoro
b) trikrát
c) desiaty
Nahraď nasledovnú predložkovú väzbu príslovkou: Stál v poslednej lavici.( kde?)
a) vzadu
b) bokom
c) vpredu
V ktorej vete je nezhodný prívlastok?
a) Školský vchod bol zatvorený.
b) Hračky z dreva dlho vydržia.
c) Líščí kožuch je drahý.
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V ktorej vete je slovesno-menný prísudok?
a) Ideme na výlet.
b) Tento zošit je môj.
c) Spravil chybu.
Ktoré zo slovných spojení nie je správne?
a) k otcovmu priateľovi
b) s otcovom priateľom
c) s otcovým priateľom
3.

Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru!
Stretneme sa pred (kino).
Babička s deťmi si sadla na (lavička).
Večer prišiel k (ja).
Pozývame (vy) na slávnostnú večeru.
Martin Kukučín patril medzi (slovenskí spisovatelia) realizmu.

4.

Urč druh súvetia!
Pozrel do tašky, ale nič nenašiel.
Chlapci idú, kam ich oči vedú.
Povedz mi, kde si bol.
Alebo prídeš s nami, alebo ostaneš doma.
Rád chodím tam,kde kvitnú ruže.

5.

Prečítaj text pozorne a potom odpovedz na otázky!
Najväčším športovým podujatím sú olympijské hry. Účastníci skladajú na otváracom
ceremoniáli olympijskú prísahu.Slávnostne sľubujú, že na hrách budú súťažiť iba
čestne, podľa pravidiel a v športovom duchu a sľúbia aj to, že počas hier si budú
navzájom pomáhať.
Zakladateľom novodobých olympijských hier bol francúzsky humanista, pedagóg
a historik barón Pierre de Coubertin.(kubertén, 1863-1937).Svoj veľký sen sa mu
podarilo uskutočniť v r.1896, keď v Aténach slávnostne otvorili I. novodobé olympijské
hry.
Coubertin založil v roku 1894 Medzinárodný olympijský výbor ( členom MOV je dnes
už 197 krajín).K jeho menu sa viažu aj olympijské symboly: olympijská vlajka, päť
farebných kruhov, olympijský oheň, biele holuby.
Olympijská vlajka má biely podklad, uprostred je päť prevlečených kruhov. Ich farby
symbolizujú jednotlivé kontinenty: modrá Európu, žltá Áziu, čierna Afriku, zelená
Austráliu a červená Ameriku.
a)
b)
c)
d)
e)

Čo skladajú športovci na otváracom ceremoniáli?
Kto bol zakladateľom novodobých olympijských hier?
Kedy sa narodil?
Čo znamená skratka MOV?
Čo symbolizuje modrá farba na olympijskej vlajke?
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6.

Zakrúžkuj, či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé alebo nie!
a)
b)
c)
d)
e)

7.

1. I. novodobé olympijské hry boli vo Francúzsku.
2. Športovci si nesmú na hrách navzájom pomáhať.
3. MOV založili v roku 1894.
4. Zelená farba na olympijskej vlajke symbolizuje Áziu.
5. Olympijská vlajka má farebný podklad.

Á
Á
Á
Á
Á

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a napíš krátky text (150 slov)!
a) Môj najlepší priateľ/ Moja najlepšia priateľka
b) Boli sme na výlete
c) Snívalo sa mi
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Test - 3
1.

Doplň i-í a y-ý na vyznačené miesta!
Na g_mnáziu hral na g_tare. Povedz m_, prečo sa tak m_l_š.V sedemdesiat_ch rokoch
dvadsiateho storočia boli v R_me. Na tanier_ bolo r_zoto a s_r.

2.

Zakrúžkuj správnu odpoveď!
Dunajská Streda sa nachádza:
a) v Trnavskom kraji
b) v trnavskom kraji
c) v Trnavskom Kraji
V Dunajskej Strede žijú:
a) dunajskostredčani
b) dunajskostredčania
c) Dunajskostredčania
Brat študuje:
a) na Slovenskej Technickej Univerzite
b) na Slovenskej technickej univerzite
c) na slovenskej Technickej Univerzite
Žiaci sedeli:
a) v tridsaťjeden laviciach
b) v tridsiatich jednych laviciach
c) v tridsaťjeden lavíc
Predložka na sa viaže:
a) s akuzatívom a inštrumentálom
b) s akuzatívom
c) s akuzatívom a lokálom
Vyber, ktorý tvar nie je správny!
a) zo sebou
b) za seba
c) so sebou
V ktorom slove sa uplatňuje výnimka z rytmického krátenia?
a) básní
b) biely
c) siedmy
Ktoré slovo neskloňujeme podľa vzoru cudzí?
a) širší
b) horúci
c) líščí
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V ktorom riadku skloňujeme všetky podstatné mená podľa vzoru dlaň?
a) báseň, obec, posteľ
b) pieseň, čaj, garáž
c) máj, krv, čakáreň
V ktorom riadku je chyba v písaní čiarky?
a) Videl, ako pricháza vlak.
b) Je hladný, ako vlk.
c) Cítil sa dobre, ako nikdy predtým.
2.

Urč vetné členy!
Naša cesta lesom je vždy príjemná.

3.

Urč druh súvetí!
Dom, v ktorom sme bývali, už zbúrali.
Oznámili im, kedy prídeme.
Boli tam všetci, ale nikto ho nevidel.
Utiekol si, lebo sa ma bojíš.
Najprv dávaš, potom berieš.

4.

Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru!
Koľko (úloha) obsahoval test?
Vždy sa môžeš spoľahnúť na (svoji rodičia).
Bojím sa (zubný lekár).
Vďaka (ty) sme sa zachránili.
Do Prahy cestujem vždy (loď).

5.

Prečítaj ponuku cestovnej kancelárie a potom odpovedz na otázky!
Jadran má viac ako tisíc ostrovov a ostrovčekov, ktoré sú ako drahokamy roztrúsené po
celej dľžke pobrežia. Medzi nimi je aj ostrov Hvar. Tento 68 km dlhý a maximálne
10 km široký ostrov je od marca do novembra navštevovaný turistami z celého sveta.
Omamná vôňa polí levandule a rozmarínu iba znásobuje rozprávkovú atmosféru
ostrova.
Mestečko Orebič na južných brehoch polostrova Pelješac, kedysi rybárska dedinka, je
dnes známym turistickým strediskom. Nájdete tu dlhé kamienkové pláže,
mnohopočetné malé zálivy a krištáľovo čisté more. Okrem pohostinnosti domácich
obyvateľov a rôznych morských špecialít je známy predovšetkým kvalitnými vínami
ako sú Dingač a Pelješac.
Hotel Komodor
Poloha: na polostrove Pelješac, v turistickom stredisku len necelé 3 km od mestečka
Orebič, zasadený do lesoparku, v tichšej časti polostrove priamo na kamienkovej pláži
Vybavenie: recepcia - aperitiv bar - TV sála - letná terasa - parkovanie pred hotelom –
tenis - minigolf - vodné športy
Ubytovanie: 2-lôžkové jednoducho, ale účelne zariadené izby s možnosťou jednej
prístelky- možnosť izby s balkónom (za príplatok), vlastná kúpeľňa so sprchou a WC
Stravovanie: polpenzia - raňajky formou švédskych stolov, večere servírované, možnosť
výberu z troch menu, skladajúcich sa z troch chodov bez nápojov
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a)
b)
c)
d)
e)
6.

Zakrúžkuj, či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé alebo nie!
a)
b)
c)
d)
e)

7.

V ktorom mori sa nachádza ostrov Hvar?
V ktorej časti roka je navštevovaný?
Môžeme hrať v hoteli biliard?
Sú všetky izby s balkónom?
Ako ďaleko je mesto Orebič od hotela?

Na ostrove Hvar rastie rozmarín.
Mestečko Orebič sa nachádza v juhovýchodnej časti polostrova.
Pri hoteli je piesočnatá pláž.
Môžeme parkovať pred hotelom.
Obľúbenou špecialitou mesta Orebič je ovčí syr.

Vyber jednu z nasledujúcich tém a napíš krátky text (150 slov)!
a) Veselý príbeh z mojho života
b) Moja mamička / Môj otec
c) Najkrajšie miesto na svete
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