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KĽÚČ 

 

1. Doplň i, í, y, ý. (5 bodov) 

Minulý týždeň sme boli na výlete vo Vysokých Tatrách. Boli sme ubytovaní v hoteli. Štyri 

dni sme strávili plné zážitkov. Na okraji lesa vybehla srna so srnčatami. Na skalách žijú 

kamzíky a nad nami preletel orol. Vody bystriny sa len tak valili. Po stromoch skákali 

veveričky a po chodníku kráčali rodiny s malými deťmi. 

2. Ktorá z uvedených možností vyplýva z textu ukážky? (1 bod) 

a) Bývali sme u našich kamarátov. 

b) V lese sme videli veveričky.  

c) Vo vysokých Tatrách sme boli pracovne. 

 

3. Ktorá z uvedených možností nevyplýva z textu ukážky? (1 bod) 

a) Malé deti sa prechádzali bez rodičov. 

b) Na skalách bolo viacero kamzíkov. 

c) Hotel sa nachádzal vo vysokých Tatrách. 

 

4. Napíš 2 synonymá (rovnoznačné slovo) k slovu kráčali. (1 bod) 

prechádzali sa, išli, ... 

 

5. Urč gramatické kategórie podstatného mena na výlete. (3 bod) 

rod: mužský 

číslo: jednotné 

pád: lokál 



 

6. Napíš antonymum k slovu vysoký. (1 bod) 

nízky. 

 

7. Napíš, podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo zážitok. (1 bod) 

dub 

 

8. Napíš nasledujúce slovné spojenia v nominatíve množného čísla. (2 body) 

dobrý lekár – dobrí lekári 

nový byt – nové byty 

 

9. Zakrúžkuj správny tvar slovesa v 1. osobe jedn. čísla budúceho času. (1 bod) 

a) strávil som 

b) strávim 

c) budem stráviť 

 

10. Zakrúžkuj správny tvar inštrumentálu množ. čísla. (1 bod) 

a) s mojími priateľmi 

b) s mojimi priateliami 

c) s mojimi priateľmi 

 

11. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne? (1 bod) 

a) dve tašky, dva domy, dvaja chlapci 

b) dva tašky, dve domy, dve chlapci 

c) dve tašky, dvaja domy, dva chlapci 

 

12. Urč vetné členy vo vete: Po chodníku kráčali veselí chlapci. (|4 body) 

Po chodníku - príslovkové určenie miesta   veselí – prívlastok   

kráčali - prísudok       chlapci – podmet 

 

13. Rozdeľ slová na slabiky. (3 body) 

vyskočiť -  vy-sko-čil     

dedinský -  de-din-ský    



vieme –            vie-me 

 

14. Označ, do ktorého druhu zámen patrí zámeno tvoj. (1 bod) 

a) Základné osobné zámeno 

b) Základné privlastňovacie zámeno 

c) Ukazovacie zámeno 

d) Vymedzovacie zámeno  

 

15. Vyber možnosť bez pravopisnej chyby. (1 bod) 

a) myš, múdri chlapci, sýkorka 

b) myš, múdrý chlapci, sýkorka 

c) myš, múrdy chlapci, síkorka 

 

 


