Test A

1. Vymenuj plnovýznamové slovné druhy
2. Vypíš hlavné vetné členy
3. Vypíš z nasledujúceho úryvku vety patriace rozprávačovi.
„ Veľké časy nastali, slávne časy a vznešené...I ja pôjdem. Všetci pôjdeme!“ Baláň hodil rukou
a zmužile vztýčil hlavu: „ Srbsko zbijeme za deň – to bude len hračka pre nás. Veľkolepé, keď ako víťazi
vrátime sa domov!“
„ Nič sa nebojte, len smelo do boja!“ vraví im odobrujúco. „ Ničte nepriateľa. Buďte nám na slávu
a na česť. Držte sa zmužile, aby sme sa nemuseli hanbiť za vás! Len smelo – pôjdeme všetci za vami.“
4. V druhej vete druhého odseku urč druh syntagmy.
5. Urč druh podčiarknutej uvádzacej vety
6. Vypíš plnovýznamové slová z prvej vety prvého odseku a urč k akému slovnému druhu patria.
7. Vymenuj základné znaky románu
8. Ukážka predstavuje : a/ umelecké rozprávanie, b/ umeleckú úvahu, c/ umelecký opis, d/ umeleckú
charakteristiku.
Mate je pohrúžený v dumách, hľadiac do kraja obliateho svetlom mesiaca, aký sa môže zaskvieť na
dalmatínskom nebi. Hviezdy sa veselo trblietajú a Mliečna cesta tiahne za mohutným pásom sťa šedá
stuha po tmavom úzadí. Zem oddychuje, akoby ustatá pod žihavými lúčmi slnka.
9. Vypíš neplnovýznamové slová z druhej vety ukážky a urč k akému slovnému druhu patria.
10. Napíš aké jazykové roviny slovenského jazyka poznáš.
11. Urč vetné členy v poslednej vete ukážky v úlohe č. 7
12. Ako sa nazýva prehovor jednej postavy v dialógu?.
13. Vymenuj druhy lyriky.
14. Vymenuj ohybné slovné druhy
15. Vytvor vlastné podstatné meno od podčiarknutého prídavného mena v úlohe č. 8
16. Vymenuj druhy konektorov.

Test B
1. Vymenuj neplnovýznamové slovné druhy
2. Vypíš vedľajšie vetné členy
3. Nakresli a popíš komunikačný reťazec
4. Napíš jazykovedné disciplíny skúmajúce slovenský jazyk
5. Vymenuj základné literárne druhy.
6.Daný úryvok je: a/ nepriama charakteristika, b/ umelecký opis, c/ úvaha, d/
Gazda mal už aspoň šesťdesiat rokov, lenže ten sa nedal s Macom ani porovnať. Bohatý doprial si, nič
nerobil, peši nevyšiel ani do poľa, nuž mal brucho ako súdok a tvár ako mesiac na splni, a na Macovi
iba ohorená čierna chlpatá kožka na širokých, veľkých kostiach, čaptavá noha a dokľavené prsty na
rukách.
7. Urč druh prvej vety ukážky v úlohe č. 6
8. Z koľkých viet je zložené druhé súvetie ukážky v úlohe č. 6
9. Napíš k akému slovnému druhu patrí podčiarknuté slovo c prvej vete ukážky v úlohe č. 6
10. Z ukážky v úlohe č. 6 vypíš súvetie, v ktorom sa nachádza viacnásobný vetný člen.
11. V nasledujúcej vete urč vetné členy. Onráš Machuľa robil vážne kroky k svadbe
12. Vypíš z vety v úlohe č. 11 druhy skladov.
13. Pri podčiarknutom slove v úlohe č. 11 urč gramatické kategórie.
14. Charakterizuj epos
15. Vymenuj neohybné slovné druhy
16. Čo je to rým?

