
Ktorým vetným členom je podčiarknuté slovo vo vete: Architekti si otázku tohto typu kladú pravidelne.1.

predmeta)

nezhodný prívlastokb)

príslovkové určeniec)

zhodný prívlastokd)

Text ukážky je:

2.

vizitkaa)

správab)

oznámeniec)

inzerátd)



Z textu vyplýva, že práca architekta je vizionárska, lebo:

3.

projektuje stavbya)

stavia budovyb)

rozmýšľa o budúcnostic)

uvažuje o priestorochd)

V ktorej z možností je uvedená personifikácia:4.

každá lavica niečo skrývaa)

list ľúbostný ľahko sa rozlúštib)

z očí ťa nespustíc)

pod každou lavicou malý sklad tajnostíd)



Z koľkých veršov sa skladá báseň ?

5.

4a)

12b)

13c)

3d)



Ktorý druh rýmu je použitý v básni?

6.

združenýa)

prerývanýb)

obkročnýc)

striedavýd)



Slovo Facebook je cudzie slovo. Ktorá časť jazykovedy skúma slová z hľadiska pôvodu?

7.

náuka o zvukovej rovine jazykaa)

náuka o významovej rovine jazykab)

náuka o skladobnej rovine jazykac)

náuka o tvarovej rovine jazykad)

Vyberte pravopisne správnu možnosť:8.

Slovenskí používateliaa)

slovenský fanúšikoviab)

Slovenský priateliac)

slovenskí priaznivcid)



Ktorý štýl je použitý v ukážke?

9.

náučnýa)

publicistickýb)

hovorovýc)

administratívnyd)



Koľko Slovákov vo veku 15-25 rokov je na Facebooku?

10.

1,8 miliónaa)

450- tisícb)

asi 900-tisícc)

viac ako miliónd)

Zo stropu začal padať prach a drobné kamienky. Uvedený text je:11.

dvojčlenná veta neúplnáa)

jednoduchá vetab)

jednočlenná vetac)

jednoduché súvetied)

V ktorej z možností sa všetky slová spodobujú?12.

s rukou, do hrobky, v truhlea)

muž, príliš, ťažkéb)

s ním, pred ním, zo stropuc)

archeológov, hrobkou, pod stropomd)



Ktoré slovo sa skloňuje podľa toho istého vzoru ako slovo múmia?

13.

z danía)

pod vežoub)

od piesnec)

na streched)



Ktorý slohový postup prevláda v texte:

14.

výkladovýa)

rozprávacíb)

opisnýc)

informačnýd)



Z ukážky nevyplýva:

15.

Mužovi sa podarilo otvoriť truhlu.a)

Strop hrobky narušil zlodej.b)

Archeológovia našli muža pod sutinami v kamennej hrobke.c)

V roku 1970 sa muž pokúsil vykradnúť hrobku.d)

V texte diktátu vyberte správnu možnosť!

Marek Hamšík sa stal už  krát] najlepším futbalistom na Slovensku. Prvenstvo zopakoval už 

 za sebou. 
 

„Bol to môj najlepší rok v kariére," tvrdí. Znie to ako fráza, ale je to skutočnosť.  to o tom, že sa  rok

zlepšuje. 
 

Spoluhráči z reprezentácie ho označujú aj za hlavného módneho guru v . Na vyhlásenie ankety  roka

prišiel ako jediný v krátkych nohaviciach.
 

„ Móda je taká moja choroba. Dlhé roky žijem v  a to udáva  v móde, takže sa to na mňa nalepilo.“
 

Ak spomenieme v cudzine Slovensko,  si ho spoja  vašim] menom. Spolu s Petrom Saganom ste vo

svete najslávnejšími  športovcami. Vnímate to?
 

„ Teší ma, že robíme Slovensku vo svete dobré meno,“ dodáva  ] úsmevom.

16.



Priraď správnu definíciu k jednotlivým pojmom : príslovie, pranostika, aforizmus, anekdota, porekadlo!17.

1. stručný výrok obsahujúci vtipnú myšlienku, často ho tvorí len
jedna veta

príslovie

2. porekadlo

3. ľudová múdrosť s predpoveďou počasia, ktorá vznikla na základe
dlhého pozorovania prírodných javov

aforizmus

4. krátky epický útvar, zachytáva vtipný príbeh o nejakej skutočnej
alebo vymyslenej udalosti zo života známej osobnosti

anekdota

5. krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie, často je v tvare
súvetia

pranostika


