
 

 

1. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí? 

 

V blí_kosti sa pohyboval ak_si domorodý mladý  mu_. Vošiel do matematického _abinetu. 

Niektorí bežal_ rodičom oproti. Otec a ja so sestrou sme sa vnorili do morských v_n a mama 

zostala na brehu a opaľovala sa. Mladí hráči reprezentovali _aďarsko v tenise. V _ichom 

_ceáne leží neveľk_ ostrov. Objavil ho _olandský moreplavec v roku 1772. 

 

A) z, ý, ž, k, i, l, M, T, o, ý, h 

B) z, ý, ž, k, i, ĺ, M, T, O, ý, h 

C) z, ý, ž, k, i, ĺ, M, T, o, ý, H 

D) z, ý, ž, k, i, ĺ, M, T, o, ý, h 

 

Ukážka 1 

 

„Mor ho!“ kríkla a razom na cára sa metá:  

To ti na rímsku pýchu slovänská odveta. 

No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči,  

koľko pýchy vo tvojej, cáre, bolo reči. —  

Ale ten nie! — zbroje sa bojí podlá duša:  

a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. —  

Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu:  

a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu;  

a mečom za ním Slovän cestu si preráža  

a junák za junákom padá cárska stráža. 

 

 

 

K uvedenej ukážke sa vzťahujú úlohy 2 – 7. 

 

2. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky? 

 

A) Pyšný cár sa ničoho nebojí. 

B) Slovania ponúkajú mier. 

C) Cár sa správa zbabelo. 

D) Cár bojuje za svoju vlasť. 

 

3. Aký jazykový štýl nie je použitý v ukážke 1? 

     (Uveďte minimálne jeden.) 

 

 

 

......................................................................... 

 

 

4. Podľa akých vzorov sa skloňujú slová odveta a junák? 

 

A) ulica, chlap 

B) žena, chlap 

C) ulica, hrdina 

D) žena, hrdina 

 



5. V ktorej z možností je správne uvedený autor, názov a  žáner diela uvedeného 

v úryvku 1?  

 

 

A) S. Chalupka, Mor ho!, ľudová pieseň 

B) S. Chalupka, Kráľohorská, komédia 

C) S. Chalupka, Mor ho!, balada 

D) S. Chalupka, Mor ho!, lyrickoepická báseň 

 

6. V ktorej z možností je správne charakterizovaný literárny žáner? 

 

A) Hlavným znakom balady je boj jednotlivca s nepriateľom. 

B) Podstatou románu je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. 

C) Ak sa v básni prelínajú lyrické a epické prvky, hovoríme o lyrickoepickej skladbe. 

D) Dievčenský román zobrazuje široký okruh života, nevystupuje v ňom veľa postáv. 

 

7. Koľko podstatných mien obsahujú posledné dva verše v ukážke 1?  

 

A) 6 

B) 4 

C) 7 

D) 2 

 

8. V ktorej z možností je správne určený vetný člen podčiarknutých slov v ukážke?  

 

Žil som v Košiciach, v Nitre a v Žiline. 

 

A) viacnásobný podmet 

B) viacnásobné príslovkové určenie miesta 

C) viacnásobný predmet 

D) viacnásobný prísudok 

 

9. V ktorej z možností je správne určený druh vety v ukážke?  

 

Hostia sa bavili? 

 

A) opytovacia veta, jednoduché súvetie s jedným prisudzovacím skladom 

B) opytovacia veta, jednoduchá veta s jedným vetným základom 

C) opytovacia veta, jednoduchá veta s jedným prisudzovacím skladom 

D) zvolacia veta, jednoduchá veta s jedným prisudzovacím skladom 

 

 

 

 

 

 

 

 


