
SPŠE Piešťany  
 

Ukážka 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................ 
Adresa trvalého bydliska:  ........................................................................ 
V šk.  roku  2021/2022  prihlasujem  dcéru/syna  ................................................    žiačku/žiaka  1.A  triedy 
SPŠE na krúžok Tvorba školského časopisu. 
 
   ..........................................                                                      ..................................................... 
           miesto a dátum                                                                                   podpis 
 
 

1. Aký jazykový štýl a slohový postup sú použité v ukážke?  

(A) náučný, opisný                          (C) administratívny, výkladový 

(B) publicistický, informačný          (D) administratívny, informačný 

 

2. Ktorá z možností neobsahuje viacvýznamové slovo: 

(A) Eva 

(B) prameň 

(C) hlava 

(D) kohútik 

 

3. Označ možnosť s rovnakým skloňovacím vzorom: 

(A) na hospodárstvach, pri Kartágu, v citoslovciach, v prítmí                                                 

(B) na reťazi, obciam, s čeľusťami, v jedálni                                                  

(C) o rečiach, od myší, v garáţi, z nemocnice 

(D) dobrodruhovia, galgani, starostom, od sudcov 

 

4.  Vyhľadaj a označ bezchybný rad čísloviek: 

(A) po siedmich rokoch, piatykrát, päť razy 

(B) dobehol šiesty, z ôsmych druţstiev, siedmi turisti 

(C) päťtisíc, veľakrát, pätoro ponoţiek 

(D) päť krát, piati chlapci, tisíc a jeden ráz 
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5. Podčiarkni vo vetách iba spojky: 

(A) Hnev nielenţe rozum pomúti, ale ho aj častokrát odoberie. 

(B) V 15 rokoch, keď končil ZŠ, nevedel ešte, ako bude ďalej študovať. 

(C) Vari ani do kina nešla, ani na diskotéku? 

(D) Aj som jej hovoril, aby sa nezľakla, lenţe ma vôbec nepočula. 

 

6. Ktorý vetný člen je podčiarknutý vo vete:  Z úst sestry som počula milé slová: 

(A) podmet                                    (C) prívlastok zhodný 

(B) predmet                                   (D) príslovkové určenie spôsobu 

7. Označte možnosti kde sú iba spisovné slová a slovné spojenia: 

(A) hojdačka, nechápem to, lízanka, pokojný, správať sa, zvyšok 

(B) húpačka, nechápem tomu, lízatko, kľudný, chovať sa, zbytok 

(C) kartáč, kelímok, kojenec, kruţítko, doporučovať 

(D) kefa, téglik, dojča, kruţidlo, odporúčať 

 

8.  V ktorej možnosti nie je metonymia? 

(A) kúpil si Rytmusa                                                (C) číta Exupéryho  

(B) Trnava vyhrala                                                   (D) stolička spieva 

9. Označ nesprávne tvrdenia: 

(A) Epická báseň má príbeh, hrdinu, je písaná v próze. 

(B) Refrén je opakovanie verša/veršov na konci kaţdej strofy. 

(C) Lyrika sa delí na osobnú, prírodnú, spoločenskú. 

(D) Literatúra sa delí na vecnú, umeleckú, administratívnu.  

10. Nájdi a označ priamu reč, v ktorej je gramaticky správna interpunkcia: 

(A) „Obvinili ho zo zrady a uväznili v ţalári“, zavzlykala. 

(B) Z hory sa ozýva: „Horí!“ 

(C) Sudca vyzval prítomných: „Vstaňte, prosím.“ 

(D) Mali sme sa najskôr spýtať, „povedala zadumane.“ 

 



Do textu doplň y, ý, i, í, doplň čiarky: 

 

Vedľa ohrad__   práve prebehol veľk__   grošovan__   ţrebec s jazdcom v čiern__ch 

nohaviciach  a čiernej  čiapke.  Spod  kop__t    mu  odfrkovali  hrste  mokr__ch    p__lín. 

Kôň vyzeral celkom vys__lený. Sval__   na hrudi sa mu nadúvali. D__chčal. Po lesk-

lej  srst__      mu  stekali  pramienk__      potu    tesne  pred  prekáţkou  ho  jazdec  šibol 

b__čom. Ţrebec  zahrabal  zadn__mi kop__tam__ vystrel predné nohy a preniesol  sa 

ponad prekáţku. Na voz__k mi dopadlo niekoľko hrst__   mokrých pilín. Jazdec hnal 

koňa  pomal__m  klusom  k ďalšej  prekáţke.  Ale  ten  tesne  pri  ňom  hlasno  zafŕkal 

a náhle zastal chlap divţe nevyletel zo sedla. Kôň zahrabol predn__m__  kop__tam__ 

v p__linách  postavil sa na zadné nohy a nahlas zaerdţal. Tentoraz ho jazdec neudrel  

t__šivo ho hladkal po rozviatej hr_ve.  

 
 
 
 



SPŠE Piešťany  
 

Ukážka 
 

     Znečisťovanie životného prostredia spôsobujú najmä tepelné elektrárne, chemické 

a metalurgické  závody  V priemysle  sa  niekde  ešte  stále  nezabezpečujú  dostatočné 

odlučovacie zariadenia, biologicko-chemické čistiarne vody, hygienické skládky 

a pod.  Negatívny  vplyv  na  životné  prostredie  má  niekde  aj  poľnohospodárstvo  – 

prihnojovanie, používanie pesticídov a pod. 

     Nepriaznivý  vplyv  majú  exhaláty  –  látky  (rôzneho  skupenstva)  vypúšťané  do 

ovzdušia v oblastiach s priemyselnou výrobou. 

     Rozdeľujú sa na úlety a imisie. Úlety (emisie) sú znečisťujúce látky, ktorí unikajú 

zo zdroja (napr. továrne). Pri dopade na prostredie sa menia na imisie (plynné a pevné 

látky  škodlivo  pôsobia  na  organizmy)  a usadzujú  sa  v prostredí  (v  lese,  pôde,  vode 

a pod.) 

 

1. Aký jazykový štýl, slohový postup a slohový útvar predstavuje ukážka?  

(A) náučný, opisný, charakteristika              (C) administratívny, výkladový, výklad 

(B) publicistický, informačný, správa           (D) náučný, výkladový, výklad 

 

2. Slová exhalát, emisie, imisie sú: 

(A) historizmy                           (C) expresionizmy 

(B) odborné slová                      (D) nárečové slová 

 

3. Prídavné meno bilogicko-chemické vzniklo a je v ňom interpunkčné znamienko: 

(A) odvodzovaním, spojovník                   (C) skladaním, spojovník 

(B) skracovaním, pomlčka                        (D) univerbizáciou, pomlčka 
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4.  Podčiarknuté slová sú:   

Na prírodu sa treba pozorne zahľadieť. Cesta prírodou nás osviežila. 

 

(A) podmetom a prívlastkom 

(B) predmetom a príslovkovým určením 

(C) príslovkovým určením a prívlastkom 

(D) predmetom a prívlastkom 

 

5. Označ skupinu, v ktorej je správna prípona a vzor: 

 

(A) pri močiari (stroj), v autokari (stroj) 

(B) dva piliery (dub), s hotelami (dub) 

(C) vo víchre (dub), vo Fórume (dub) 

(D) v hotely (stroj), v tunele (stroj) 

 

6. Koľko je vo vete prísloviek času:   

Včera podvečer sa ozval náhle prenikavý krik a načas prerušil ticho. 

(A) 3                                    (C) 2 

(B) 4                                    (D) 5 

 

7. Opis, v ktorom sa zveličuje vonkajšia a vnútorná charakteristika človeka, sa 

nazýva:  

(A) úvaha                                  (C) anekdota 

(B) karikatúra                            (D) komiks 

 

8.  Frazeologická jednotka „Byť v siedmom nebi“ vyjadruje náladu: 

(A) spokojnosti, blaženosti                                   (C) smútku zo smrti 

(B) rozprávkovosti, neskutočnosti                        (D) zblúdenia a strasti 

 



9. Kto je kodifikátorom spisovnej slovenčiny z roku 1787: 

(A) Ľ. Štúr 

(B) M. M. Hodža, M. Hatala 

(C) A. Bernolák 

(D) J. Hollý 

 

10.  Epiteton je.        

 (A) básnické prirovnanie               (C)  básnické pomenovanie  

(B)  básnický prívlastok                  (D)  básnický predmet   

 

 
 

Do textu doplň y, ý, i, í, doplň čiarky: 

Vat_kán, najmenší štát sveta, sa nachádza v R_me. Je to s_dlo pápeža, hlav_ katolíc-

kej  cirkv_.  Pápež  František  poctil  v septembr_  Slovenskú  republiku  svojou  návšte-

vou. Po stretnutí s najv_šším_ predstaviteľm_ štátu ho čakal ďalš_ bohat_ sprievodn_ 

program.  Navštívil  Bratislavu    Prešov    Košice  i Šaštín.  Masové  podujatia  sa  riadil_ 

prísn_mi  opatreniami.  Všetk_  stretnutia  bol_  prec_zne  zorganizované.  Podar_lo  sa 

ich uskutočniť aj vďaka mnoh_md obrovoľníkom, ktor_ boli k d_spozícii na rôzn_ch 

miestach. Niektor_ pomáhal_ na parkoviskách, in_ organizoval_ ľudí  pr_ vstupe do 

jednotliv_ch  sektorov.  O  h_storick_  štvrtej  návšteve  pápeža  bolo  odv_sielan_ch 

mnoho reportáž_. D_skutovalo sa o m_šlienkach, ktoré zaznel_ v pr_hovoroch pápe-

ža. Pri stretnut_ s mlad_mi povedal aj to že každ_ človek je darom a môže urob_ť dar 

zo  svojho  života.  Pes_m_zmus  nás  podľa  neho  nakaz_    horkosťou  a  staneme  sa 

star_mi, aj keď sme mlad_. V mnoh_ch veriaci_h i neveriac_ch zanechal hlboké do-

jm_. 



SPŠE Piešťany  
 
 

Ukážka 
 

Staroba radí – Rudolf Dilong 

 

Múdry mlčí, nehovorí,                            Neukladaj nič pod hlavu, 

ani keď ho život morí,                            nezašívaj nič vo futre, 

Hlúpemu však jazyk blčí,                        ani v smrti za tým nejdú, 

rozpráva viac ako mlčí.                           nik to ani nevykutre. 

 

Nie je v tvojej moci 

povedať dňom: bežte, 

porátaj si noci, 

koľko ich máš ešte. 

 

1. Aké druhy rýmov sú použité v ukážke?  

(A) združený              (C) voľný 

(B) obkročný              (D) striedavý 

 

2. Slová  futro, nevykutrať sú: 

(A) historizmy                           (C) zdrobneniny 

(B) odborné slová                      (D) hovorové slová 

 

3. Vo verši  Hlúpemu však jazyk blčí sa nachádza : 

(A) metafora                       (C) personifikácia 

(B) epiteton                         (D) prirovnanie 
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4. Označ, ktorá priama reč je napísaná gramaticky aj pravopisne správne: 
 

(A) „Prečo ma toľko tríznite?,“ opýtala sa kamarátka. 

(B) „Prestaň sa hmíriť,“ zakričala mama. 

(C) „Priatelia moji, asi som sa veľmi pomýlil,“ vyhlásil Peter. 

(D) „Zrýchlite krok!“ kričal veliteľ „a prestaňte vzlykať!“ 

 

5. Označ vetu, v ktorej je podstatné meno mužského rodu, lokál, sg. vzor dub: 

 

(A) V slovenskom realizme tvorili viaceré významné osobnosti o bôľoch národa. 

(B) Počas zimy sa hladné medvede často vyberú do ľudských obydlí. 

(C) O zahraničných hercoch sa v našich médiách už popísalo dosť. 

(D) Z vierohodného zdroja sme sa dozvedeli o ďalšom dni voľna. 

 

6. Označ možnosť, v ktorej sú správne určené druhy podčiarknutých slov: 
 
(A) Predovšetkým Eva dostala od brata tak veľmi vysnívané hodiny. 

(predložka druhotná, predložka prvotná, akostné prídavné meno) 

(B) Namiesto múky som do koláča primiešala asi celé kilo soli. 

(predložka druhotná, častica, látkové podstatné meno) 

(C) Teda  aspoň ja vás prídem večer navštíviť okolo ôsmej. 

(citoslovce, častica, príslovka) 

(D) Priblížili sa úplne blízko k zvieraťu a to náhle urobilo hav. 

(príslovka, predložka, citoslovce) 

 

7. V ktorých vetách sa nachádza vyjadrený holý podmet: 

 

(A) Veselí kamaráti sa spoločne stretávali každý mesiac na oslave. 

(B) Na svadbe sa tancovalo až do skorého rána. 

(C) V našej knižnici sa knihy požičiavajú po celý deň. 

(D) Prichodí mi poďakovať sa za vašu účasť. 

 



8.  Frazeologická jednotka „Strelil capa“ znamená: 

(A) povedal hlúposť                                   (C) úbytok domácich zvierat 

(B) klame, pretože je vinníkom                  (D) je pomstychtivý 

 

9. Podčiarkni útvary, ktoré patria do administratívneho štýlu: 
 

telegram – referát – smútočný prejav – fejtón – inzerát – pozvánka – glosa – 

rozprávanie - životopis 

 

10. Podčiarkni v texte slová, ktoré sa spodobujú, pričom sa mení znelá spoluhláska na 

neznelú: 

 

V zime sa občas spolu s bratmi vyberieme na ľahkú prechádzku do zasneženej prírody. 

V lese často vidíme rozhádzané odpadky. 

 

 
 
Do textu doplň y, ý, i, í, doplň správne písmená: 

 

To,  ktorú  farbu  v__díš    záv__sí  len  od  svetlocitliv__ch  buniek  v tvojom  oku.  Mnohé 

živočích__    rozlišujú  farb__    môžu  ich  však  v__dieť  rôzne.  Vtác__      včel__      mačk__  

a ľudia majú rôzne  farebné v__denie, pretože majú rôzne oči. Oči všetk__ch majú zvláštne  

bunk__   čapík__,   ktoré rozl__šujú farby . Sú citlivé na rôzne vlnové dĺžk__  svetla. Oči 

mačiek  a pso__    majú  len  dva  druh__    čapíkov.  To  znamená,  že  na  rozdiel  od  ľud__  

nedokáž__  rozoznať niektoré farb__ . Vták__  majú štyr__  alebo aj viac druho__  čapíko__,   

takže dve r__ zne bobule,  ktoré sú podľa teba rovnako sfarben__ ,  v__dí drozd úplne inak. 

Mnohé  živočích__    majú  čapíky    c__tlivé    na  ultrafialové  svetlo,    ktoré  je  pre  ľudí 

neviditeľné.  

 



SPŠE Piešťany  
 

Ukážka 
 

Bol chudý a vyziabnutý, šiju mu brázdili hlboké vrásky. Tvár mu pokrývali hnedé škvrny 

miernej kožnej rakoviny od slnečných lúčov, odrážajúcich sa od hladiny tropického mora. 

Ruky mal posiate hlbokými jazvami od lán. Jazvy však neboli čerstvé.  Boli také staré ako 

trhliny na púšti.  Okrem očí farby  mora,  veselých  a  nepokorených,  všetko  na ňom bolo 

staré. 

 

1. Ukážka od Ernesta Heminygwaya je z jeho diela?  

 

(A) Cesta na mesiac               (C) Starec a more 

(B) Zbohom zbraniam            (D) Komu zvonia do hrobu 

 

2. Boli také staré ako trhliny na púšti. Vo vete z ukážky je použité: 

 

(A) epiteton                               (C) stupňovanie 

(B) metonymia                          (D) prirovnanie 

 

3. Aký slohový postup je použitý v ukážke: 

 

(A) rozprávací                          (C) informačný 

(B) výkladový                          (D) opisný 

 

4.  Ktoré gramatické kategórie prislúchajú slovesu vo vete: 

Sála na ples by sa pripravovala na budúci týždeň. 

(A) 3. os, pl., minulý čas, oznamovací spôsob, trpný rod, nedokonavý vid 

(B) 3. os, sg., minulý čas, podmieňovací spôsob, trpný rod, dokonavý vid 

(C) 3. os, pl., prítomný čas, oznamovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid 

(D) 3. os, sg., prítomný čas, podmieňovací spôsob, trpný rod, nedokovaný vid 
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5. Označ vety so slovesným prísudkom: 

 

(A) Brat by mi chcel na narodeniny darovať nové lyže. 

(B) Malé dievčatko nemohlo otvoriť ťažké dvere na komore. 

(C) Fajka je najlepší priateľ môjho starého otca. 

(D) Tento nový kolega sa iste stane tvojou pravou rukou. 

 

6. Podčiarkni útvary, ktoré patria do náučného štýlu: 
 

oznam – výklad – diskusia – prednáška – úradný list – kritika – polemika – inzerát 
 

 

7. Označ vetu, v ktorej je podstatné meno ženského rodu, datív, plurál, vzor ulica: 

 

(A) Krásnu kyticu z ľalii sme darovali našim oslavujúcim kolegyniam. 

(B) V tajnej skrýši mala odložené lupienky z orchideí. 

(C) Vo vyšších poschodiach múzeí mali problém s vodou. 

(D) Niektorým duševným zamestnaniam sa venuje málo pozornosti. 

 

8.  Štúrov spisovný jazyk bol uzákonený v roku : 

(A) 1843                     (C) 1787 

(B) 1845                     (D) 1841 

 

9. V ktorých vetách sa nachádzajú aj neurčité zámená: 

 

(A) Na seba myslíme všetci, ale na druhých len málokto z nás. 

(B) Všetka námaha a starostlivosť našich rodičov si zaslúži vždy úctu. 

(C) Ak niekto z vás niečomu nerozumie, kedy kohokoľvek sa môže opýtať. 

(D) Neveril si nikdy žiadnemu zo svojich priateľov. 

 



10. Koľko neznelých spoluhlások je vo vete: 
 

Tam sa ukrylo vystrašené húsa. 

(A) osem 

(B) sedem 

(C) deväť 

(D) jedenásť 

 

 
 
Do textu doplň y, ý, i, í, doplň čiarky: 

 

R__m je starob__lé talianské mesto. V dávnej h__stóri__ ob_vatelia mesta sa p__šili jeho 

krásou. Nam__slenosť a p__cha toto v__znamné mesto znič__l__. Neob__čajná m__nulosť 

láka  tur__stov.  Aj  m__lá  M__lka  obd__vuje  s__te  farby  vzácn__ch  fresiek  a obrazov. 

Koniec  tejto  rozprávk__ si  už  ľahko  dom__sl__te. Jano  Valaška  spoznal  v hlase   Ktor__ 

spieval  tú  pieseň,  hlas  španielskej  pr__nceznej  Klár__.    A prišiel  na  to    že  španielska 

princezná  Klára  spieva  tú  pieseň  po  ňom.  A toho  dojalo.  Nech si  je španielska  princezná, 

aká chce,  škaredá,  myslel  si  dojat__ Jano  Valaška,  ale  má  ma  rada.  Tak  rada  ma  má    že 

o mne v__spevuje. Kde inde na svete by som ešte našiel takú ženu  ktorá by ma mala tak 

rada  že b__ o mne v__spevovala? N__kde. Zakeroval Jano Valaška gramofón správn__m 

smerom a vrát__l sa do Španielska. 

 

 

 



SPŠE Piešťany  
 

Ukážka 
 
 

Keď ţilky ihrajú jak mušky na slnci                

a mysle behajú jak bublinky v hrnci,                 

keď šuhaj junácku pesničku si spieva 

a do hory pustej svoje túţby vlieva.  

 

Z duše a zo srdca tisne sa tajný hlas 

a ešte nedala ţiadna skala ohlas; 

ešte nerozišiel spev sa po sihline, 

a uţ začne hrmieť, durkať po doline. 

 

           

1. Podčiarknuté umelecké prostriedky v ukážke sú (pozor na presné poradie): 

(A) epiteton, prirovnanie, personifikácia       (C) prirovnanie, personifikácia, epiteton 
 

(B) personifikácia, prirovnanie, epiteton       (D) prirovnanie, epiteton, personifikácia 

 

2. Označ správne rým, ktorý je použitý v ukážke: 

(A) obkročný                           (C) striedavý 

(B) zdruţený                            (D) prerývaný 

 

3. Slová bublinky, pesnička sú: 

(A) zdrobneniny                           (C) vulgarizmy 

(B) poetizmy                                 (D) archaizmy 
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4.  Označ nesprávne tvrdenia viažuce sa k danej vete: 

Zavolali kočiša a všetci traja vyloţili zablateného Ďura na akúsi bričku, hľadajúc stále 

niečo. 

(A) podstatné mená muţského rodu sa skloňujú podľa vzoru chlap 

(B) slovesá sú v 3. osobe  pl., min. času , nedokonavého vidu 

(C) vo vete sú tri neurčité zámená 

(D) slovo traja je číslovka základná, Nominatív 

 

5. V ktorých možnostiach sú všetky slová v rovnakom páde: 

(A) riešil problémy, prechádzal bučinou, bojím sa zimy, ďakujem rodičom 

(B) prideliť všetkým, podobať sa matke, predať jemu, ostať verný domovu 

(C) bál sa kriku, nemal ľútosti, nebolo zárobkov, dočkám sa odmeny 

(D) ujsť priateľovi, vysvetľovať ţiakom, čakať chvíľku, hodiť rukou 

 

6. Označ, ktorý z uvedených vetných členov vety neobsahujú: 
 
Zvieratá s chuťou ohrýzajú lístie kríkov. Na oblohe začínajú rýchlo tancovať hviezdičky. 

(A)  podmet 

(B)  príslovkové určenie 

(C)  zhodný prívlastok 

(D)  prísudok slovesný 

 

7. Ktorý druh čísloviek sa v texte nevyskytuje: 
 
Na  hrad  prišlo  okolo  dvadsať  turistov,  medzi  nimi  aj štvoro  detí.  Pre  niektorých  to  bola 

prvá  návšteva,  iné  tu  boli  uţ  viackrát.  Kaţdý  stý  návštevník  dostal  jednu  vstupenku 

zadarmo. 

(A)  základná 

(B)  radová 

(C)  násobná 

(D)  druhová 

 



8.  Frazeologická jednotka „Byť v siedmom nebi“ vyjadruje náladu: 

(A) spokojnosti, blaţenosti                                   (C) smútku zo smrti 

(B) rozprávkovosti, neskutočnosti                        (D) zblúdenia a strasti 

 

9. Pri ktorých slohových postupoch sú správne uvedené útvary: 

 

(A)  opisný – charakteristika, kritika 

(B)  rozprávací – bájka, povesť 

(C)  výkladový – úvaha, diskusný príspevok 

(D)  informačný – reklama, posudok 

 

10.  Vyber slová, ktoré boli utvorené pomocou slovotvornej predpony.        

(A) rozcvička, roztrhať, obdiv              (C)  stolička, obraz, trávička 

(B)  oberačka, lietať, chytať                  (D)  skúšanie, pletenie, hniezdenie   

 

 
 

Do textu doplň y, ý, i, í, doplň čiarky: 

 

Teda  tu  stoj_me.  Čas  upl_nul  a nad_šla chv_ľa  na  ktorú  sme  čakal_  dev_ť  roko_.  Prečo 

potom to trblietanie v očiach tá boľavá hrča v krku chvenie rúk  Tak veľm_ sme uţ chceli 

b_ť preč. Dať _bohom všetkému a všetk_m. Najm_ učiteľom  ktorí nám tak pr_šerne liezl_ 

na  nerv_.  Otravoval_  skúšaním  a písomkam_,  zákazm_  a príkazmi_  večn_m  poučovaním 

a dohováraním.  Koľkokrát  sme  si  ţelali  ab_  sme  sa  konečne  mohl_  na  všetko  vykašľať 

a rob_ť  si  čo  nám  napadne.  Nejako  sme  nepom_sleli  na  to  ţe  naše  ţelania  sú  vlastne 

nereálne. Ţe v ţivote ex_stujú stále nejaké obmedzenia ktoré kaţd_  _  nás mus_ 

rešpektovať. A vţd_ to tak bude. Človek nie je vo vesm_re a na svete sám. Preto sa vţd_ 

mus_ niekomu alebo niečomu prispôsobovať. Túto pravdu pochop_   kaţd_  niekomu to len 

dlhšie trvá. M_ sme pochop_l_. Moţno aj preto nás  lúčenie tak trochu bol_.  

 



SPŠE Piešťany  
 
 

Ukážka 
 

Na  jeseň  roku  1928,  pred  odchodom  na  dovolenku,  zabudol  prikryť  misky  s  baktériami 

hnisu. Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne Penicillium notatum. Zaujalo ho, 

že  všade,  kde  sa  pleseň  dostala  do  kontaktu  s  baktériami,  prestali  sa  množiť  a  postupne 

hynuli. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval 

penicilín. Vo februári 1929  svoj objav publikoval v British Journal of Experimental 

Pathology, ale nevzbudil tým takmer nijaký záujem vedeckej obce. Neskôr ho okomentoval 

slovami:  „Človek  niekedy  nájde  to,  čo  nehľadá.“  Flemingov  čas  prišiel až  o  deväť  rokov 

neskôr,  keď  sa  jeho  článok  dostal  do  rúk  oxfordského  profesora  sira  Howarda  Waltera 

Floreya.  

    

1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z textu ukážky? 

(A) Vedec Fleming pred odchodom na dovolenku neumyl misky s baktériami hnisu. 

(B) Po návrate z dovolenky si všimol kolóniu plesne Penicillium notatum. 

(C)  Fleming pomenoval jeden z najznámejších liekov podľa účinnej látky z kolónie plesne 
Penicillium notatum. 

(D)  Objav, ktorý publikoval v British Journal of Experimental Pathology, nevyvoval tak-
mer nijaký záujem vedcov. 

 

2.  Do akého jazykového štýlu patrí ukážka? 

(A) do umeleckého štýlu 

(B)  do hovorového štýlu 

(C)  do náučného štýlu 

(D) do administratívneho štýlu 
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3. Ktoré zo slov použitých v ukážke je nesprávne vysvetlené? 

 

(A)  kolónia – spoločenstvo hromadne žijúcich mikroorganizmov 

(B) extrakt – výťažok 

(C)  izolovať – ničiť 

(D)  produkovať – vyrábať 

 

4.  Urči uvedenú vetu podľa členitosti: 

 

 Na báze penicilínu vzniklo množstvo ďalších antibiotík.  

(A)  jednočlenná slovesná veta 

(B) jednočlenná neslovesná veta 

(C) dvojčlenná neúplná veta 

(D) dvojčlenná úplná veta 

 

5. Ktorý druh slov sa v ukážke nevyskytuje? 

(A) slová cudzieho pôvodu 

(B) zdrobneniny 

(C) odborné názvy 

(D) frazeologizmy 

  

6. Označ priraďovacie súvetie, ktoré je gramaticky bezchybné: 

 

(A)  Dážď sa lial celý deň, celý večer, ba ešte aj ráno. 

(B)  Jano, môj najlepší kamarát, bude oslavovať dvadsiate narodeniny. 

(C)  V práci bol len dva mesiace a už mal veľké problémy. 

(D)  Dievčina sa ani nezľakla ba sa ani nepohla. 

 



7. Ktorá možnosť uvádza správne poradie slovných druhov vo vete? 

Človek niekedy nájde to, čo nehľadá 

 

(A)  podstatné meno, príslovka, sloveso, prívlastok, spojka, sloveso 

(B)  podstatné meno, prídavné meno, sloveso, spojka, zámeno, sloveso 

(C)  podstatné meno, zámeno, sloveso, zámeno, spojka, sloveso 

(D)  podstatné meno, príslovka, sloveso, zámeno, spojka, sloveso 

 

8.  Ako sa nazýva kreslený obrázok, ktorý označuje časť deja z literárneho diela: 

 

(A) ilustrácia                       (C) metafora 

(B) portrét                           (D) komiks 

 

9. Pri ktorých slohových postupoch sú nesprávne uvedené útvary: 

 

(A)  opisný – charakteristika, kritika 

(B)  rozprávací – bájka, povesť 

(C)  výkladový – úvaha, diskusný príspevok 

(D)  informačný – reklama, posudok 

 

10.  Vo vetách je podmet vyjadrený: 

Múdrejší ustúpi. Sýty hladnému neverí. Predvolaný sa nedostavil na súdne pojednávanie. 

      

(A) prídavným menom              (C)  zámenom 

(B)  podstatným menom            (D)  číslovkou  

 

 
 

 

 

 

 



Do textu doplň čiarky a chýbajúce písmená: 

Je už skoro okt_ber a v škole opakujeme učivo zo všetk_ch predmeto_. Ani sme sa nena-

zdal_ a oc_tl_ sme sa v deviatom ročníku. M_sl_me si že tento posledn_ ročník v našej ško-

le bude náročn_ aj pre žiakov aj pre učiteľov aj pre rodičo_. Najťa__ie je zopakovať si pra-

vop_s pretože sme cez prázdnin_ veľmi nep_sal_ do zošitov ale sme sa vozil_ na bic_kl_ , 

hrali futbal, počítačové hr_, pozeral_ seriál_ alebo sa opaľoval_ pri bazéne. Boli sme aj v 

zoologickej záhrade v _ratislave kde sme videl_ had_ leopard_  pavián_ slon_ a medvede. 

Keď  posielame správ_  z  mob_ln_ch  telefónov  takmer  nikto  nepouž_va  interpunkčn_  zna-

mienka.  Pozabúdal_  sme  morfológiu  aj  s_ntax.  Častokrát  si  nespomenieme  kde  sa  p_še 

čiarka vo vete. Takmer z každého predmetu nás čaká vstupn_ test ab_ si pani učiteľky ove-

ril_ čo všetko vieme alebo nevieme. O pár mesiacov nás čakajú dôležité pri__macie skúšk_ 

na stredné škol_. Musíme sa dobre pripraviť aby sme si splnil_ sn_ o svojom budúcom po-

volan_. 
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