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Úryvok č. 1: 

Otec ma vždy poúča: 
„Nestrať dierku od kľúča!“ 
 
No raz, len čo vezmem kľúč,  
už je milá dierka fuč. 
 
Strata najskôr malá zdá sa, 
ale rýchlo rozrastá sa. 
 
S dierkou zmizli dvere, zámka,  
s dverami zas dobrá mamka, 
 
S mamkou otec, celý dom 
s taniermi i s komínom. 

 

Úlohy 01 – 10: 

1.

Sloveso nestrať je v slovesnom spôsobe: 

a) oznamovacom 

b) rozkazovacom 

c) podmieňovacom 

d) opytovacom 

2.

Ktoré interpunkčné znamienko chýba v úryvku č.1? 

a) úvodzovky 

b) výkričník 

c) otáznik 

d) čiarka  

3.

Rým v úryvku č. 1  je: 

a) striedavý 

b) združený 

c) obkročný 

e) prerývaný 
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4.

Tvar od kľúča je v páde: 

a) Genitív 

b) Akuzatív 

c) Lokál 

d) Inštrumentál 

5.

Slovo dom skloňujeme podľa vzoru: 

a) chlap 

b) hrdina 

c) dub 

d) stroj 

6.

Slovo otec má v Nominatíve plurálu tvar: 

a) otci 

b) oteci 

c) otcovia 

a) otecovia 

7.

Z úryvku č. 1 vyplýva, že hlavný hrdina: 

a) má iba otca 

b) má iba mamu 

c) má oboch  rodičov 

d) nemá nikoho 

8.
Utvorte od slova kľúč  zdrobneninu: 

 

9.
Utvorte tretí stupeň (superlatív) od prídavného mena dobrá:  

 

10.
Vypíšte z úryvku č. 1 jedno vybrané slovo: 
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Ukážka č.2 

Anetke sa ešte nikdy nič také nestalo. Aj keď sa s kamoškami povadili, nikdy si neubližovali. 

A nikdy sa neposmievala ani dvojčatám, že nevedia plávať alebo že sú krpci. Fňukala doma 

do vankúša, kým neprišla z práce mama. 

„Nepôjdem do školy“, bolo prvé, čo povedala. 

Mamu to veľmi prekvapilo, až sa zľakla. Veď Anetka nikdy nehovorila nič zlé... 

„Čo sa stalo?, sadla si k dcére. Už sa dlho nestalo, že by fňukala. Stískala svojho               

plyšového psa, toho bieleho s dlhými ušami, čo sa trochu podobá na zajaca. Je to psík,               

ktorého dostala od babičky Ľudmilky ako celkom malá. 

 

Úlohy 11 – 20: 

11.

Text úryvku patrí do 

a) lyriky 

b) epiky 

c) drámy 

d) odbornej literatúry 

12.

Anetkinou hračkou bol 

a) zajac 

b) vankúš 

c) psík 

e) bábika Ľudmilka 

13.

Z úryvku vyplýva, že Anetka je 

a) veselá 

b) smutná 

c) zaneprázdnená 

d) chorá 
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14.

Podstatné meno práca skloňujeme podľa vzoru 

a) žena 

b) dievča 

c) ulica 

d)  mesto 

15.

V ktorom slove dochádza k spodobovaniu? 

a) nikdy 

b) Anetka 

c) Nestalo 

d) ešte 

16.

Slovo Anetka je: 

a) dvojslabičné 

b) trojslabičné 

c) štvorslabičné 

d) päťslabičné 

17.

Synonymum slova fňukala je 

a) plakala 

b) spala 

c) rozprávala 

d) dýchala 

18.
Z podčiarknutej vety v úryvku vypíšte jedno podstatné meno ženského rodu. 

 

19.
Vypíšte z úryvku opytovaciu vetu. 

 

20.
Vypíšte z úryvku jedno slangové slovo. 
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