
Diktát 

Na tradičnom Bartolomejskom hodovom jarmoku v Čadci návštevníci obdivujú 

prácu zručných remeselníkov. V stánku ukazujú svoje umenie košikári, 

medovnikári, kožušníci, sklári, šperkári. Deti i rodičia si môžu pre potešenie 

kúpiť košíky, zvonce, trdelníky, šperky. O dobrú náladu a príjemnú atmosféru sa 

postarajú muzikanti a umelci. Nechýbajú huslisti s ľudovými piesňami 

a tanečníci, ale nie je núdza ani o humoristov a populárnych spevákov. Jarmok 

navštívi tisíce návštevníkov z blízkeho okolia aj motoristi, ktorí prídu zo 

vzdialených miest. Spokojnosť a dobré dojmy z čadčianskeho jarmoku si iste 

odnesú aj turisti a cudzinci, najmä Česi a Poliaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca 



Test zo slovenského jazyka a literatúry, štvorročné štúdium 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aký slohový postup je použitý v diktáte: 

A) Výkladový s dynamickými prvkami 

B) Rozprávací s využitím prídavných mien 

C) Rozprávací s úvahovými prvkami 

D) Opisný s prevládajúcimi mennými slovnými druhmi   

 

2. Napíš slovom, koľko druhov remesiel sa prezentovalo na jarmoku v stánkoch.     

Číslovku napíš v tvare: lokál plurálu /L. pl./ 

 

3. Nájdi v diktáte postupne rozvíjací prívlastok a napíš ho v nominatíve singuláru /N. sg./ 

 

4. Nájdi v štvrtej vete diktátu celý podmet a napíš ho. Pridaj k podmetu prívlastok, ktorý 

je synonymom slova kreatívny. 

 

5. Nájdi predposlednú vetu v diktáte a napíš výslovnosť prvých dvoch slov. 

 

6. Nájdi v diktáte vokalizovanú predložku a napíš ju v spojení s uvedeným slovom. 

 

7. Podľa vzoru chlap sa neskloňujú všetky uvedené slová v možnosti: 

A) muzikanti, umelci, speváci, tanečníci 

B) sklár, šperkári, košikári, medovnikári 

C) návštevníci, huslisti, kožušníci, humoristi 

D) remeselníci, cudzinci, chlapi, kožušníci  

 

8. V ktorej možnosti vzniklo slovo skladaním 

A) myšlienka 

B) srdiečko 

C) remeselnícky 

D) perokresba 

 

9. Označ spisovný výraz 

A) Kúpeľka 

B) Lízatko 

C) Štvorka 

D) Nekľud 

 

10. Označ rad, v ktorom sú všetky slovesá v dokonavom vide: 

A) Otvoriť, utekať, kráčať 

B) Preosiať, premeniť, unavovať 

C) Nakresliť, preladiť, vynaložiť 

 

 

 

11. Označ frazeologizmus, v ktorom sa vyskytuje slovo rozum: 



A) Ten človek nemá rozum. 

B) Vzal rozum do hrsti. 

C) Používaj rozum! 

D) Na to mu rozum nestačil. 

 

12. V ktorej z možností sa nachádzajú len citovo zafarbené slová? 

A) Dom, chata 

B) Bohatstvo, chudoba 

C) Pieseň, báseň 

D) kvietoček, skalisko  

 

13. Ktorá príslovka má význam slova povrchne? 

A) Vrchovato 

B) Úplne 

C) Halabala 

D) Dôsledne 

 

14. Označ dvojčlennú slovesno-mennú vetu. 

A) Dieťa pije. 

B) Ovocie je zdravé. 

C) Chveje sa. 

D) Mobil zvoní. 

 

15. Číslovky prepíš slovom: 

a) Mama sa narodila pred 49 rokmi......................................................................................... 

b) 21. storočie a 21 kníh ..........................................................................................................  

  

16. Urč personifikáciu vo vete: 

Ďaleko v lese spieva vták a vetvy čakajú na kvetinový závoj. 

 

17. Napíš doplnené odpovede: 

A) Krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva ponaučenie, je .................................. 

B) Autorom slovenskej hymny je ........................................................................... 

C) Rým aabb sa volá ................................................................................................ 

 

18. Napíš správne priamu reč v uvedenom texte. Prepíš celý text. 

 

Slovenský spevák Adam Ďurica sa vyjadril pesnička Mandolína v sebe nesie jednoduchý a 

silný odkaz. Je to rytmická a dynamická skladba. Mám z nej veľkú radosť,  uviedol spevák. 

 

19. Napíš svoju obľúbenú pieseň a uveď dôvod, prečo sa ti páči. 

 

 

 

  

     


