
Pravopisné cvičenie. Doplňte vynechané písmená a čiarky: 
 
Býval__ študenti   __ilinského  __ymnázia sa  z__du na stretnutí po ôsm__ch rokoch 
v hotel__  __lovakia  na  __túrovom   __ámestí. V   súča__nosti  na území  __užného  
Slovenska žijú dropy veľké. Ani Alpy  ani Tatry  ani iné horstvá nemožno podceňovať. 
Laco v p__žame  z__zal cez oblok  vyz__voval   nabral si na misku kompót.  Ľubošov__   
znám__ ob__ubujú  túry cez Nitru do  __ratislavského okolia. Sneh sa v mraze rozihral 
mno___tvom drobučkých  kr__štálikov  ktoré sa jagali ako žiarivé oranžové  iskry 
 
V nasledujúcom teste je správna vždy len jedna možnosť! 
 

1. V ktorej vete je chyba v interpunkcii? 
 
a) V záhrade, ktorú práve  vidíme, kvitnú tulipány. 
b) Prosila som, aby ste nám dovolili, povedať pár slov. 
c) Keď sa prudko ochladilo, obula som si aj zimné topánky. 
d) Alenka bola smutná, a tak si okoloidúcich nevšímala.    

 
2. Ktorý zápis priamej reči je správny? 

 
a) „Lieky, ktoré som vám predpísal,“ pripomenul lekár, užívajte len ráno. 
b) Lekár pripomenul:  „predpísané lieky užívajte len ráno.“  
c) „Tieto lieky užívajte len ráno!“  pripomenul lekár. 
d) „Predpísal som vám lieky. Užívajte ich len ráno“,  pripomenul lekár. 

 
3. Ktorá z uvedených viet nemá chybu v interpunkcii?  

 
a) V lese sme nazbierali  lesné jahody, napr. jahody, maliny a čučoriedky. 
b) Predstavenie hoci bolo dobre pripravené, nevyšlo. 
c)  Áu naozaj ma to veľmi bolí. 
d) A teba Vierka nevybrali? 

 
4. Koľko čiarok je potrebné doplniť v nasledujúcom súvetí? 

 
Toto obdobie v dejinách rímskeho holičstva veľa znamená pretože vtedy  
prišli do Ríma prví holiči začala sa éra krátkych účesov a výrazne vzrastal 
dopyt po tomto remesle. 

 
a) 2                            b)  3                                c)  4                           d)  5 

 
      5.  V ktorej z možností je číslovka bez pravopisnej chyby? 
             

a) trikrát zakričal, s ôsmymi chybami 
b) medzi ôsmich súťažiacich, druhí dvaja 
c) so siedmym záujemcom, šesťdesiaťpäť eur 
d) v dvadsiatych  rokoch 19. storočia, jedni topánky 

 
6. V ktorej skupine slov sú všetky slová napísané správne? 

 
a) bicykel, Cyril, mitológia, bižutéria, dynastia      
b) vitamín, polygrafia, hystéria, zips, diplomat 
c) symbióza, citrus, gilotína, titul, ryzoto 
d) cimbal, zinok, sympatický, výrus, gitara 

 



7. V ktorej možnosti sú pomnožné podstatné mená s rovnakým skloňovacím 
vzorom? 

 
a) dverami, Vianoc, kúpele                               c) husle, nožníc, kachliach 
b) hrabieľ, Tlmače, nohavíc                              d) ústam, bradlách, dvercia 

 
8. Ktorá z viet obsahuje niektorý z neohybných slovných druhov? 

 
a) Hádam si sa nenahneval?                           c) Dnešný večer bol smutný. 
b) Tmu vystriedalo svetlo.                              d) Vrch kopca nedosiahol. 

 
9. V ktorom z uvedených slovných spojení je použitá nesprávna predložka? 

 
a) chýbať kvôli chorobe                                 c) čakať pri telefóne               
b) byť na smiech                                             d) zastaviť sa po dieťa  

 
10. V ktorej možnosti sú správne pomenované podčiarknuté slová? 

Madagaskar vlastne nie je Afrika. Patrí tam politicky, ale čo sa týka ľudí a prírody, 
to je niečo celkom iné. 

 
a) príslovka, príslovka, príslovka 
b) častica, príslovka, príslovka 
c) príslovka, ukazovacie zámeno. častica  
d) častica, ukazovacie zámeno, častica 

 
11. Ktoré slovo je utvorené rovnakým spôsobom ako slovo - bezprostredný ? 

 
a) postaviť                   b) trestný                     c) rukopis                     d) známka      

 
12. V ktorej z viet je pravopisná chyba? 

 
a) V Nitrianskom kraji sa zvýšil počet záujemcov o gymnáziá. 
b) Cesta cez Ulicu Fraňa Kráľa bola uzavretá. 
c) Chcel študovať na Strednej priemyselnej škole chemickej. 
d) Rozsiahly požiar spustošil hektáre tatranských lesov.        

         
13. Ktoré vetné členy sú podčiarknuté v nasledujúcej vete? 

Našli ju skrytú pod kopou lístia. 
 

a) priamy predmet a nezhodný prívlastok               
b) priamy predmet a príslovkové určenie  
c) nepriamy predmet  a nezhodný prívlastok 
d) nepriamy predmet a priamy predmet  

 
14. V ktorej z možností je správne určený vid slovies – uvádzame, strácal sa, obslúžim. 

 
a) nedokonavý, dokonavý, dokonavý          c) dokonavý, nedokonavý, nedokonavý    
b) dokonavý, dokonavý, nedokonavý          d) nedokonavý, nedokonavý, dokonavý 

 
15.  V ktorej z možností sú podčiarknuté slová v obidvoch vetách rovnakými 

slovnými druhmi? 
 
a) Prikývol, pravda, len aby boli spokojní. Všetko bola pravda, čo uviedli v novinách. 
b) Kúp si hoci aj zlaté hodinky. Plakal, hoci bol šťastný. 



c) Rozdiel videl celkom zrejme. Ste už zrejme všetci unavení. 
d) Skutočne neviem, komu mám veriť. Stará mama dnes skutočne pricestuje.  

 
16.  V ktorej z viet je nesprávne použitá predložka? 

 
a) Bol ochotný a s každým sa podelil s predchádzajúcimi skúsenosťami. 
b) Náš triedny učiteľ sa s nami vždy porozprával aj mimo vyučovania. 
c) Ponúkali nám stále niečo na pitie, takže cesta s autobusom bola príjemná. 
d) Po maliarovi zostávala precízna práca, dokonca všetky čiary robil podľa pravítka. 

 
17.  V nasledujúcich vetách je neusporiadaný slovosled. Ktorá z nich by mohla byť     

pri vhodnom usporiadaní slov rozkazovacou vetou? 
 

a) film ešte dobrý raz pozrieme ten si            c) si spravodlivo vždy delíme koláče         
b) medzi si vymeňme sebou miesta               d) triedy meno chceme dobré zachrániť  

 
18. Ktorá z viet obsahuje rozvitý nezhodný prívlastok ? 

     
a) Uprostred záhrady sa našla Jankova stratená topánka. 
b) Umyté jahody sme ukladali do misky s cukrom. 
c) Cez našu dedinu sa ťahala nekonečne dlhá cesta. 
d) Štebot lesných vtákov naplnil celý les.    

 
19.  Vo viazanej umeleckej reči sa 

 
a) jednotlivé príbehy spájajú       c) od seba neoddeľujú jednotlivé myšlienky 
b) dodržiava rým a rytmus          d) vymedzuje pásmo rozprávača 

 
20. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé? 

 
a) Zápisnica je jedným zo žánrov náučného štýlu. 
b) Prvým údajom v žiadosti má byť adresa príjemcu. 
c) Jazykový štýl predstavuje výber slov použitých v slohovom útvare. 
d) Skrátený výťah z odborného textu sa nazýva koncept.    

 
 

21. Ku ktorému slohovému postupu je nesprávne priradený útvar. 
 

a) opisný slohový postup – objednávka                  c) rozprávací slohový postup - novela   
b) informačný slohový postup – pozvánka             d) výkladový slohový postup – úvaha 

 
22. Ktorý z uvedených pojmov je správne vysvetlený? 

  
a) óda = hymna                                    c) znelka = lyrická básnická forma 
b) evergreen = básnická figúra            d) poézia nonsensu = nadzmyslová poézia  

 
23. Úlohou scenáristu pri tvorbe divadelnej hry je 

  
a) prozaický text rozpracovať na monológy a dialógy 
b) zabezpečiť herecké obsadenie jednotlivých postáv 
c) navrhnúť rozmiestnenie postáv na scéne 
d) pripraviť plán skúšok a organizačne ich zabezpečiť 



24. V ktorej možnosti  nie  je pravopisná alebo iná jazyková chyba? 
 
a) Porota objektívne vyhlásila futbalistu za športovca číslo jedna. 
b) Každému z detí sa ušlo z výhry po päť eurí. 
c) V súčastnosti žije na Zemi viac ako sedem miliárd ľudí. 
d) Veľmi dobre vedel, že troje  topánok mu na celé leto nepostačí. 

 
25. Ktorá z možností obsahuje jednočlennú aj dvojčlennú vetu? 

  
a) Spi! Volali ho za svedka. 
b) Nešlo mu o pravdu. Od rána sneží. 
c) Búrka rýchlo skončila. Usedavý plač roztriasol celé jeho telo. 
d) Zuzke prišlo zle. V chodbe sa ozvali čiesi kroky. 


