
 
Podstatné mená – opakovanie – PL- 5. ročník 

 
1. Slová v zátvorkách napíš v správnom tvare: 

 
Mojich (kamarát)  sa nemusíš báť. Bol som u svojej (teta) a raňajkoval som vynikajúce 
(raňajky). Potom som odišiel do (škola). Budeš dobrým (otec).  Sestra prežila (havária) so 
(šťastie). Mnoho (človek) sa dnes vybralo nakupovať. 
 
2. Z uvedených slov vytvor vety, použiť musíš všetky slová v riadku a môžeš ich 

skloňovať a časovať. 
 

a/ televízor, veľký, kupovať, dnes, strýko 
b/ jablko, záhrada, zelené, padnúť, včera 
c/ šťastie, úsmev, prežiť, niekedy 
 
3. Urč vzor podstatných mien: 
a/ v rozprávkových knihách b/ v matkinom náručí 
c/ múdri muži d/ v starej lavici 
e/ z deravej strechy f/ v zrkadle 
g/ chutné koláče h/ kúpali sa v mori 
i/ o našom jazyku j/ zostalo to v mojej pamäti 

 
4. Ktoré slovo do radu podstatných mien nepatrí, vysvetli prečo:  

 
a/ more, šťastie, zrkadlo, mača, žena, oko 
b/ čaša, kvet, podlaha, pamäť, plť, lipa 
c/ klobúk, objav, úsmev, loď, prsteň, lep 
d/ lyžica, opica, fľaša, paradajka, psíča 
 
5. Doplňte chýbajúce pádové prípony: 

 
So   sestr_ _  sme sa nedávno rozprávali, aké darček_  dáme rodičom. Na pláž_  sa hrali  det_.  
Udrela som sa do hlav_ a veľmi to bolelo. Veľa problém_ _  pramení  z  nedostatku rozumu. 
Boli sme v bezpeč_ , ale vln_  boli stále vysoké. Výletníc_  na  mor_  si niekedy užijú strach. 
 
6. Pospájaj tie slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru  v strede obrázka 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

7. Z vety vyber  podstatné mená a urč ich gramatické kategórie: 
 

„Mama s otcom hľadali miesto na pláži, kde by boli ich deti v bezpečí.“ 

mušle o fľaši 

obrázky 
s čajkami 

o kožuchu 

na tabuli 
vzor žena 

s 

konzervou 

po pláži 

o reklame 



 
8. Doplň chýbajúce slová: 

 
a/ Krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí sa nazýva 
................................................................... 
b/ V pozvánke je nutné uvádzať presné údaje o................................................... 
.......................................................................................................................................... 
c/ Podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré sú v genitíve sg. zakončené na 
–e  sa skloňujú podľa vzoru ................................... 
d/ Podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré sú v genitíve sg. zakončené na 
.................  sa skloňujú podľa vzoru kosť. 
e/ Lístok s menom, adresou, telefónnym číslom a inými údajmi, ktorý si ľudia vymieňajú pri 
zoznamovaní, propagácii firmy nazývame ......................... 
f/ V príponách podstatných mien ženského rodu píšeme ypsilon /y/ iba vtedy, ak slovo patrí k vzoru 
........................................... 
g/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na samohlásku -o   sa skloňujú podľa vzoru 
...................................................... 
h/ Podstatné mená ........................................ rodu zakončené na samohlásku -e   sa skloňujú podľa 
vzoru srdce. 
i/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na dvojhlásku - ie   sa skloňujú podľa vzoru 
.................................................... 
j/ Podstatné mená stredného rodu zakončené na ...........................................   sa skloňujú podľa 
vzoru dievča. 
k/ Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru mesto ........................... pravidlo o rytmickom 
krátení. 
l/ Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru srdce ........................... pravidlo o rytmickom krátení. 
m/ Verejné oznámenie  o nejakom podujatí / cirkus, divadelné predstavenie, projekt .../, ktoré je 
prilepené na viditeľnom mieste sa nazýva .................................................... 
n/ Pri skloňovaní podstatných mien podľa vzoru vysvedčenie ........................... pravidlo o rytmickom 
krátení. 
o/ Skloňovací vzor stredného rodu ........................................  umožňuje v množnom čísle 
pomenúvať dvoma tvarmi. 
p/ Platené tlačové oznámenie, ktoré oznamuje ponuku alebo dopyt nazývame 
.................................................... 
 
 


