
KÓD ŽIAKA: FORMA A

l.Doplň správne y/i
(15bodov)

d skotéka, v deohra, d nastia, smertria, Clmotéka, n_Ion, s_stém, s_ločiara, p_lier,
l_kožrút, m_tológia, c_trus, hor_zont, r_tuál, d_namo

2. V ktorej z možností nie sú uvedené dve slová synonymami?
(lbod)

a) pretvárka, neúprimnosť
b) chúlostivý, nenápadný
c) výhrada, námietka
d) bezradný, neistý

3 Keď sa o niekom povie, že sa ocitol v začarovanom kruhu, znamená to, že:
(lbod)

a) zablúdil
b) je v situácii, z ktorej nepozná východisko
c) začal veriť v nadprirodzené sily
d) má neustále smolu

4. V ktorej z možností je niektoré slovo nesprávne rozdelené na slabiky?
(lbod)

a) pošt-ová zná-rnka
b) at-ra-men-to-vá tla-čia-reň
c) ze-Ie-né ko-ber-ce
d) poš-to-vý do-ru-čo-va-teľ

5. Mať dobrú artikuláciu znamená:
(lbod)

a) správne vyslovovať
b) plynule rozprávať
c) spisovne sa vyj adrovať
d) bezchybne štylizovať



6. Označ správne napísaný tvar nominatívu množného čísla.
(lbod)

a) dva kamevaly
b) dva šlabikári
c) dva hoteli
d) dva kufri

7. Príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá a rastliny a autor zosmiešňuje a kritizuje ľudí sa
nazýva:
(lbod)

a) balada
b) bájka
c) báj
d) rozprávka

8.Vnútornú výstav bu drámy tvorí:
(lbod)

a) dejstvá, obrazy, výstupy
b) úvod, zápletka, zauzlenie, vyuzlenie, záver
c) téma, idea,hlavná myšlienka, forma
d) úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie, záver

9.Čo je to derniera?
(lbod)

a) posledné uvedenie dramatického diela
b) posledné vydanie básnickej zbierky
c) uvedenie básnického diela na trh
d) prvé uvedenie dramatického diela

10. Zarad'te príklady k malým formám ľudovej slovesnosti:
(3body)

a) Prišiel Martin na bielom koni.
b) Kto chce žať, musí siať.
c) Kto pradie bez vretena, bez praslice, bez kolovrátka?

1. príslovie
2. pranostika
3. hádanka



11. Určte jazykové štýly.
(3body)

a) Vieš, matika je môj najobľúbenejší predmet.
b) Nerastné látky podporujú tvorbu kostry a chrupu.
c) Vrchy čupia nad dedinou ako homolka cukru.

12. Z príslovia vypíšte antonymá ( slová opačného významu).
(lbod)

Za malo muziky pýtal veľa peňazí

13. Vypíšte mená predstaviteľov štúrovskej generácie:
(3body)

1. náučný
2. hovorový
3. umelecký

M.Kukučin, l.Kráľ, LKrasko, S.Chalupka, D.Hevier, P.O.Hviezdoslav, l.Botto, A.Bernolák,
l.G.Tajovský

14.Vyčiarknite z radu nehodiace sa slová: auto, plť, bicykel, motorka, rebrík, vlak
(lbod)

15. Ktorý z pojmov je vysvetlený nesprávne?
(lbod)

a) gestikulácia = pohyby rukami
b) auto biografia = vlastný životopis
c) komunikácia = dorozumievanie
d) mimika = pohyby tela

--------



16. Vysvetlite ustálené slovné spojenia svojimi slovami
(lbod)

a) nevmestiť sa do kože
b) sadnúť niekomu na lep

17. Hlavným cieľom paródie je:
(lbod)

a) zosmiešniť
b) poučiť
c) vysvetliť niečo
d) pobaviť

18. Podčiarknuté slová, ktoré používali vaše mamičky a babičky, nahraďte novými,
modernejšími. (3body)

Z počtovaz mravov som mal v škole vždy jednotku. Najradšej sme mali prestávku, lebo sme
sa mohli špacírovať po školskom dvore.

KONIEC TESTU


