
Slovenský jazyk a literatúra – vzorové úlohy 

 

Písomný test obsahuje 3 ukážky ( umelecký text a vecný text) a 25 úloh. Formulácia úloh je 

v súlade  s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy . 

 Ukážky úloh zameraných na : 

- čítanie s porozumením 

Básnik povyšuje lásku  

A) k žene. 

B) k dieťaťu. 

C) k Bohu. 

D) k človeku. 

Z textu vyplýva, že: 

A) rozprávačom je učiteľka. 

B) rozprávačom je žiačka. 

C) príbeh rozpráva neznáma postava. 

D) rozprávač už nežije. 

- teóriu literatúry 

O ukážke platí, že patrí 

A) k prírodnej lyrike, používa obkročný rým. 

B) k ľúbostnej lyrike, je písaná neviazanou rečou. 

C) K spoločenskej lyrike, používa združený rým. 

D) K reflexívnej lyrike, je písaná viazanou rečou. 

Z druhej strofy vypíšte epiteton. 

- zvukovú rovinu 

Z podčiarknutej vety vypíšte slovo s neslabičnou predponou. 

Z koľkých slabík sa skladá slovo gymnázium? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

Z podčiarknutej vety vypíš slovo so slabikotvornou spoluhláskou. 

- lexikálnu/ významovú rovinu  

Zvýraznené slovo v 2. odseku ukážky je: 

A) odborné slovo. 

B) hovorové slovo. 

C) cudzie slovo. 

D) viacvýznamové slovo. 

           Z druhej strofy vypíšte synonymá. 



          Z 1. vety ukážky vypíšte odvodené slová. 

- morfologickú/ tvarovú rovinu 

Podľa akého vzoru skloňujeme slovo púť. 

A) žena 

B) dlaň 

C) ulica 

D) kosť 

         Vo vete A ja  som si tie pastelky našla je slovo a: 

A) spojka, 

B) častica,  

C) predložka, 

D) citoslovce. 

      Z podčiarknutej vety vypíšte neohybné slovné druhy. 

- syntaktickej/ skladobnej roviny 

V podčiarknutej vete je: 

A) viacnásobný podmet, 

B) viacnásobný prívlastok, 

C) viacnásobný predmet, 

D) viacnásobný podmet. 

        Prvá veta textu je podľa obsahu: 

A) oznamovacia, 

B) rozkazovacia, 

C) zvolacia,  

D) opytovacia. 

     Z podčiarknutej vety vypíšte nezhodný prívlastok. 

     Prisudzovacím skladom v podčiarknutej vete je dvojica slov: 

A) maličká žena, 

B) predo mnou sedí, 

C) sedí žena, 

D) šesťdesiatpäťročná žena. 

 

- sloh 

Do akého jazykového štýlu zaradíte danú ukážku? 

 Ktorý slohový postup sa využíva v ukážke? 

A) rozprávací 

B) opisný, 

C) informačný 

D) výkladový 


