Diktát

Do prírody zavítala jar. Navštívila aj Tatry. Lúče
slnka presvitajú cez bohaté koruny stromov. Tráva
sa ligoce od rannej rosy. Lúka nás očarí pestrými
farbami. Z kríčka vybehne zajačik, prebehne lúkou
a zamieri do lesa. Keď zafúka vetrík, les zašumí
a nad cestičkou sa zvíri prach.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci
Test zo slovenského jazyka a literatúry, osemročné štúdium
1. Vypíš z uvedenej vety slová so slabikotvornou spoluhláskou.
Peter sa pokĺzol a tŕň sa mu zapichol do nohy.
2. Napíš, aký typ vety podľa obsahu sa nachádza v predposlednej vete diktátu.
3. Nájdi slová, v ktorých je určená predpona a napíš ho:
vz- : vzorný, vzniesť sa, vzadu
ob- : obstrihať, obyvateľ, obava
4. Vyrieš rébus. Namiesto číslic doplň číslovky, vytvor slová a napíš ich:
s3na, me2ď, 100pa, o5
5. Utvor z neurčitku slovesa umývať všetky tri tvary rozkazovacieho spôsobu.
6. Koľko slabík obsahuje slovné spojenie prijímacie skúšky?
A) 7

B) 6

C) 8

7. Napíš, čo môžeme robiť so slovesami:
A) stupňovať
B) skloňovať
C) časovať
8. Nahraď podstatné mená osobnými zámenami a napíš vety ešte raz.
Otec sa usmial. Aj mama sa usmiala. Len dieťa ostalo vážne.
9. Vyber z predposlednej vety diktátu neohybné slová a zaraď ich do slovných druhov.
10. Vyber, v ktorej možnosti je správne napísané slovné spojenie:
A) odvážny rytieri
B) odvážní rytieri
C) odvážni rytieri

11. Utvor zo slovies myslieť, vedieť nové slová pomocou predpony ne- :
12. Vytvor antonymum k uvedeným slovám: deň, biely, studený
13. V ktorej možnosti je nesprávny pravopis?
A) na srdci, v poli, na pleciach, cvičenia
B) v zrkadlách, vtáčatá, holúbät, hniezdam
C) o mačati, s dieťatom, v pohorý, v poradí
14. Vypíš z vety podstatné meno stredného rodu a urč jeho gramatické kategórie a vzor:
Naším územím preteká rieka Dunaj.
15. Vysvetli význam slovného spojenia:
Kôň má štyri nohy, a predsa sa potkne.
16. Utvor genitív plurálu slov: kniha, veta, vŕba
17. Koľko pravopisných chýb je vo vete?
Po dopade krihy vytriskla spŕška ľadovích krištálikov.
A) 2

B) 3

C) 4

18. Ako sa volá literárny útvar, v ktorom dobro víťazí nad zlom?
19. Prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety sa volá:
A) prirovnanie B) bájka

C) úryvok D) personifikácia

20. Napíšte do akej skupiny patria ľudové rozprávky, pranostiky, príslovia, porekadlá
..........................................................................
21. Napíš päť viet o svojej obľúbenej rozprávke.

