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Milí žiaci! 

 

Máte pred sebou test, ktorý obsahuje 1 ukážku a 11 úloh. 

Svoje odpovede zapisujte priamo do testu.  

Pri výbere odpovede zo štyroch možností A, B, C. D, zakrúžkovaním písmena 

označte správnu odpoveď. 

  

 

Úlohy s tvorbou krátkej odpovede zapisujte do testu perom, ktoré píše namodro. 

Píšte bezchybne! 

Nepoužívajte zmizík alebo korekčné či gumovacie pero! 

Prosím, píšte čitateľne, písaným písmom. 

 

Spolu môžete dostať 20 bodov. 

Na vypracovanie testu máte 40 minút.  

 

Pozorne si prečítajte text. Potom riešte úlohy, pracujte podľa pokynov. 

   

   

 

 

A 



Ukážka 1 

Zo života piatakov – Športuj so mnou! 
O druhej sme čakali pred telocvičňou. Mali sme triednickú hodinu a triedna 

učiteľka nám sľúbila popoludnie plné pohybu. 

Začali sme krátkou rozcvičkou, aby nám nebolo zima. Potom sme si sadli 

na žinenky. Porozprávali sme sa o tom, kto sa z nás venuje pravidelne nejakému 

športu. Štyria chodia na tréningy futbalového družstva. Dvaja sa venujú bojovému 

športu: Katka a Laco chodia na karate. Dve dievčatá tancujú vo folklórnej skupine 

Csali. Máme v triede aj dve šermiarky. Pani učiteľka sa teší, že sa venujeme 

pohybu. Pohyb a zdravá strava sú rovnako dôležité pre zdravie človeka. 

Veľa detí strávi voľný čas pozeraním filmov a hraním počítačových hier. 

A tak sa stáva, že niektoré deti majú málo pohybu. Preto priberajú a sú často 

choré. Pohybom získame pevné svaly, zlepšíme si držanie tela a posilňujeme 

svoju imunitu. Ak sa počas roka dostatočne pohybujeme na čerstvom vzduchu, 

budeme odolnejší proti chrípke a prechladnutiu. 

Po tomto rozhovore sme sa rozdelili na dve skupiny a zahrali sme si 

vybíjanú. Hra sa končila nerozhodne. Na tejto netradičnej triednickej hodine sme 

sa cítili veľmi dobre.  

1. úloha                                                                                                    

a)Ktoré z uvedených tvrdení je na základe ukážky pravdivé? 

A Kto pravidelne športuje, je často chorý.  

B Kto pravidelne hrá počítačové hry, nebude chorý. 

C Kto má málo pohybu, je často chorý. 

D Kto sa pravidelne pohybuje na čerstvom vzduchu, ochorie. 

 

b) Ktoré z uvedených tvrdení je na základe ukážky pravdivé? 

A Piataci boli na čerstvom vzduchu. 

B Piataci mali hodinu telesnej výchovy. 

C Piataci išli do telocvične poobede. 

D Piataci hrali vybíjanú v troch skupinách.  

 

c) Ktoré z uvedených tvrdení je na základe ukážky pravdivé? 

A Žiaci mali tradičnú triednickú hodinu. 

B Osem žiakov sa venuje pravidelne športu. 

C Dvaja chlapci z triedy tancujú v Csali. 

D Ani jedno dievča sa nevenuje bojovému športu. 

 

c) Ktoré z uvedených tvrdení je na základe ukážky pravdivé? 

A Málo detí pozerá vo voľnom čase filmy. 

B Len niekoľko detí hrá vo voľnom čase počítačové hry. 

C Všetky deti  majú vo voľnom čase málo pohybu. 

D Len niektoré deti sa pohybujú málo.     (3 body) 



2. úloha Zdravá strava by nemala obsahovať 

A ovocie. 

B čipsy. 

C zeleninu. 

D rybu.      (1 bod) 

 

3. úloha Z vety „Pohyb a zdravá strava sú rovnako dôležité  pre           

človeka.“ chýba slovo: 

A úspech 

B zdravie 

C prácu 

D zábavu     (1 bod) 

 

4. úloha Vyhľadajte v texte, koľko chlapcov z triedy hrá futbal?  

A  1 

B  2 

C  3  

D  4     (1 bod) 

 

5. úloha V úvodnom texte máte podčiarknutú jednu vetu. Vypíšte z nej slová, 

v ktorých je dvojhláska.      (1 bod) 

 

........................................................ ...................................................... 

 

6. úloha Podľa obsahu je veta  Športuj so mnou!    (1 bod) 

A opytovacia. 

B rozkazovacia. 

C oznamovacia. 

D želacia. 

 

7. úloha Pomocou nie a ne- zmeň nasledujúce vety na záporné. Dávajte si pozor 

na pravopis!     (2 body) 

Slnko má svoju silu. 

............................................................................................................................. ... 

Ráno je chladno. 

.............................................................................................................. .................. 

Fúka studený vietor. 

............................................................................................................................. ... 

 

? 



8. úloha Pozrite si obrázok. Potom napíšte názvy 6 predmetov/rastlín/zvierat, 

ktoré sú na obrázku. Dávajte si pozor na pravopis! Napr. veverička. 

    (3 body) 

 
 

........................................................ ....................................................... 

........................................................ ....................................................... 

........................................................ ....................................................... 

9. úloha Väčšina z vás chodí na obed v škole. Názvy ktorých jedál môžeš 

skladať z uvedených slabík? Je ich 6.             (3 body)

  

po – liev – na – lo – mlie – le  – vaj – ba – ni – ko – ce 

– ka – ba – ry – mas – ze  
 

__________________________ ___________________________ 

__________________________ ___________________________ 

__________________________ ___________________________ 

 



 

  10. úloha V tejto úlohe sa pomiešali vety. Napíš do tabuľky, ktoré dve časti 

patria spolu. 

 

0 V posledný deň vyučovania X dostaneme vysvedčenie. 

1 Každý rok máme A býva v Košiciach. 

2 Počas prázdnin B ideme s bratom na kúpalisko. 

3 Moja starká z maminej strany C dva mesiace letných prázdnin. 

4 Keď je horúco, D vtedy prší a blýska sa 

5 Niekedy príde letná búrka, E vždy navštívim starých rodičov. 

  

0 1 2 3 4 5 

X      

     (2 body) 

11. úloha Pozorne si prečítajte nasledujúce krátke texty a napíšte, ktoré ročné 

obdobie je to:    (2 body) 

Jar Leto Jeseň Zima 

 

1. _______________________________________ 

Bolo nedeľné ráno. Zobudil som sa a hneď som vyskočil z postele. Cez okno 

som videl zasneženú krajinu. Pred oknom sa veselo usmieval môj nový priateľ: 

maličký snehuliak. Zo strechy nášho domu viseli ligotavé cencúle. Veľmi som 

sa tešil na sánkovačku. 

 

2. _______________________________________ 

Ráno, keď sa zobudíme, je hustá hmla. Je nepríjemne chladno, fúka studený 

vietor. Na stromoch je len niekoľko žltých a červených listov. Dni sú kratšie 

a skoro sa stmieva. Slnko sa celý deň neukáže. Cítiť, že sa blíži december. 

 

3. ________________________________________ 

Už sa začal topiť sneh a ľad. V jamách a nížinách sa vytvorili jazerá. Ráno je 

ešte chladno, ale cez deň už je slnečno. Slnko už má svoju silu, ale často sa 

skrýva za oblakmi. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku. V lesoch 

a záhradách už kvitnú snežienky.  

 

      


