
Gymnázium H. Selyeho s VJM - Selye János Gimnázium, Komárno-Komárom 
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Slovenský jazyk a slovenská literatúra  – Szlovák nyelv és szlovák irodalom 

 
A tanuló neve:  

Általános iskola:  

„D“ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

12 13 14 15 16 17 18 19 20  

          

 
1.      Ktorá veta je správna? Správnu odpoveď zakrúžkujte!                               

a)   Mi chodíme do piatej triedy. 

b)   Je my veselo. 

c)   Mi sme víťazili. 

d)  Požičaj mi knihu! 

 

2.      Vyjadrite iným slovom.                                                                                        

Osoba, ktorej je určená zásielka - __________________________       

             

3.   Ktorá veta nie je správne určená? Správnu odpoveď zakrúžkujte!               

a)   Hurá, už sa končí školský rok! (zvolacia) 

b)   Poď k tabuli! (rozkazovacia) 

c)   Keby už boli prázdniny! (zvolacia) 

d)  Buď ticho! (rozkazovacia) 

 

4.      Ktoré slovo nepatrí do radu? Podčiarknite! 

matka, otec, sestra, brat, učiteľ, strýko, teta.     

                             

5.   Napíšte slabikovanie:                                                                                        

poutierať                 ----------------------------------- 

 

6.      Ktorá dvojica slov je nesprávna? Správnu odpoveď zakrúžkujte! 

a) malý - veľký        b) pekná - škaredá     c) krátke - nízke   d) biely – čierny 
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7.      V ktorej možnosti treba doplniť „ í “? Správnu  odpoveď zakrúžkujte! 

a)   cudz_  návštevníci                    c) vysok_  človek 

b)   nov_  spolužiak                      d) krásn_  mladomanželia                         

  
8.   Zmeňte kladnú vetu na zápornú!                                                                        

Minulý týždeň som chodil do školy. 

_________________________________________________________________ 

9.   Doplňte chýbajúce začiatočné písmená!                                                          

Slovensko má dlhší názov __lovenská __epublika. 

 

10.  Utvorte vetu z nasledujúcich slov. 

ročné – Jar – sú – leto – a – jeseň – obdobia – zima – štyri 

_________________________________________________________________ 

mesiace – Každé – trvá – ročné – tri – obdobie. 

_________________________________________________________________ 

11.  Vytvorte 2.stupeň zo slova sladký. 

__________________________________________________________________ 

12.  Nájdite sysonymum k slovu ísť . 

__________________________________________________________________ 

13.  Nahraďte slovné spojenia vybraným slovom! 

a)   nočný vták                          _______________________ 

b)   má ho aj obuvník, aj kôň     _______________________ 

c)   najedený človek                  _______________________ 

14.  Pomocou nie a ne- zmeňte kladné vety na záporné: 

Evka má po vyučovaní krúžok. 

__________________________________________________________________ 

Je mi smutno. 

__________________________________________________________________ 

15.  Napíšte, ako sa nazýva obyvateľ Komárna. 

__________________________________________________________________ 

    

  

  

 


