
Pracovný list pre piatakov – urobia ho tí žiaci, ktorí nechodia do školy. 

Termín: 22. 6. 2020 

 

1. Podstatné meno AUTOBUS je:  

a) životné, mužského rodu  

b) neživotné, mužského rodu  

c) životné, stredného rodu  

d) neživotné, stredného rodu 

2. Podľa vzoru žena sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku - a, 
pred ktorou je:  
a) mäkká spoluhláska  
b) dvojhláska  
c) tvrdá alebo obojaká spoluhláska  
d)samohláska 
 
3. Podľa vzoru srdce sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené na:  
a) samohlásku  
b) samohlásku e  
c) tvrdú spoluhlásku  
d) samohlásku e, pred ktorou je mäkká spoluhláska  
 
4. Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?  
a) hrozno - mesto  
b) vajce - srdce  
c) jazero - mesto  
d) líce – mesto 
 
5.  Podstatné meno LEKÁR sa skloňuje podľa vzoru:  
a) dub  
b) chlap  
c) hrdina  
d) stroj  
 
 6. Podľa vzoru hrdina sa skloňuje podstatné meno:  
a) brankár  
b) lyžiar  
c) hokejista 
d) masér  
 

7. Podľa vzoru DUB na skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na:  
a) tvrdú alebo obojakú spoluhlásku  
b) na mäkkú spoluhlásku  
c) na samohlásku  
d) na obojakú spoluhlásku 

 
8.  Ktoré podstatné meno je stredného rodu?  
a) mapa 
b) jablko 



c) album 
d) hokejista 
 
9. Urč rod, číslo a pád podstatného mena KNIHAMI:  
a) ženský rod, množné číslo, datív  
b) ženský rod, jednotné číslo, inštrumentál  
c) ženský rod, množné číslo, lokál  
d) ženský rod, množné číslo, inštrumentál  
 
10. Medzi vzory podstatných mien ženského rodu patrí vzor:  
a) ulica, žena  
b) dlaň, dievča  
c) ulica, dievča  
d) hrdina, žena  
 
12. V pádových príponách prídavných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru cudzí sa píše:  
a) väčšinou tvrdé y  
b) tvrdé y aj mäkké i 
c) len mäkké i  
d) väčšinou mäkké i  
 
13. Podľa vzoru pekný sa skloňuje prídavné meno: 

a) lepší    
b) veselý 
c) širší  
d) svieži 
 
14. Ak sloveso vecne vyjadruje dej, ide o spôsob: 
a) Rozkazovací     b) opytovací      c) oznamovací     d) priečny 

15. V akom čase používame rozkazovací spôsob?  
b) Prítomnom         b) minulom      c) budúcom        d) predminulom 

16. Podľa vzoru cudzí sa skloňuje prídavné meno:  
 a)  nemotorná            b) svieža             c)   soľná                  d)   široká  
 
17. Ktoré prídavné meno je vzťahové? 
a) jablkový                    b)  vysoký          c) nízky                          d) veľký 
 
18. Ktoré prídavné meno sem nepatrí? 
a) nízky                        b) čerešňový                       c) veselý                 d) malý 
 
19. Na porovnávanie vlastností vyjadrených prídavnými menami slúži: 

a) časovanie      b) skloňovanie     c) ohýbanie        d) stupňovanie 

20. Dvojica slov mladá - stará nazývame:  
a) antonymá 
b) synonymá 



c) homonymá 
d) archaizmy 
 
21. Babka nám doniesla sladké maliny. Utvor druhý stupeň od prídavného mena v texte.  

a) najsladšie 
b) sladučké  
c) veľmi sladké  
d) sladšie 

 
22. Urč správny tvar prídavného mena : s červenou loptou 
a) žen.r.,sg.,I  
b) žen.r.,sg.,L  
c) žen.r., pl.,I  
d) muž.r., sg., D 
 
23. Urč akostné a vzťahové prídavné mená: pekný, milý, drevený, marhuľový 

a) akost. ,akost., vzť., vzť.  
b) akost., akost., akost., vzť.,  
c) vzť., vzť., akost., akost.,   
d) akost., akost., vzť., akost. 

 
24. Aké dva významy môže mať slovo: vlna  

a) ovčia 
b) mastné oko na polievke 
c) morská 
d) ľudské oko 

 
28. Určte gramatické kategórie slovesa: čítali sme 
a) 3. os., pl., minulý čas 
b) 1. os., sg., prítomný čas 
c) 1. os., pl., minulý čas 
d) 2. os., pl., budúci čas 
 
29. Aké slovné druhy vyjadrujú činnosť alebo stav osôb, zvierat, vecí? 
a) zámená 
b) podstatné mená 
c) prídavné mená 
d) slovesá 
 
30. Určte slovné druhy vo vete: 
 
 Mama        pečie     čokoládovú    tortu. 
31. Určte gramatické kategórie a vzor slov:  
mama........................................................ 

pečie........................................................ 

čokoládovú............................................. 



tortu..................................................... 

PRAVOPIS: 
32. Doplň: i,í/ y,ý 
 

V každom pr...stave  je veľm...  rušno.  Námorn...c...  z  nákladn...ch  lod... 

spust...l...  kotv... . Konečne sa oc...tnú na pevnej zem....  

Odvážn...   kozmonaut...  lietajú na kozm..c...ch  raketách. Jakub bol namrzen..., 

lebo s...ln... vietor rozbúr...l more. Matka nám nap...sala dlhš... l...st. Zazdalo sa 

m..., že v diaľke sa niečo plaz....   Akob... tam bol... plaz.... 

Lúka sa konč..., vchádzame medz... strom.... Potom v...buchu sme ostal... ako 

obaren.... Mlad... a zdrav... ľudia nemajú problém...  v...behnúť hore schodm.... 

33. Označ správne napísaný N pl.: 
a) verný priatelia 
b) starí rodičia 
c) veselí chlapec 
d) síty chlapec 
 
34. Označ slovo, ktoré má správnu príponu na konci slova: 
a) s priateľkov 
b) z papierov 
c) z mrakou 
d) od chlapou 
 
35. Označ vetu, v ktorej  je správny pravopis: 

a) Ríchly príchod zimy. 
b) Všetky stoly boli obsadené. 

      c) Zlí chlapci ťahali za vlasy dievčatá. 
       d) Nočné sovi lietali  po okolí. 
 
 
 


