
Slovenský jazyk, VII. B                                                                 Dátum: 16. 4. 2020 

Opakovanie slovných druhov – test pre 7. ročník 

Odpovede mi pošlite do 20. apríla 2020. Ďakujem, Liptáková 

1. V ktorej možnosti sú podstatné mená rovnakého rodu? 

a/ Piešťany, o  psoch, narodeniny, zo stolov 

b/ Vianoce, z čakárne, na stanici, o lavici 

c/ na hada, mláďa, ústa, Košariská 

d/ nohavice, čerešní, na Vianoce, o opici                                                  

2. V ktorej možnosti nie je chyba? 

a/ do zimy, slzy na tvári, mihol sa v kroví, mykla dverami 

b/ vysoké hotely, krvilačné zveri, blízko kaviarne 

c/ blýskalo sa dlhými bičmi, výskala od radosti, tip človeka 

d/ zíval od nudy, zo stanici, ide od Natálii, na číselnej osi                          

3. V ktorej možnosti sú prídavné mená rovnakého druhu? 

a/ ríbezľový, kuchynský, slovenský, žiarivý, elektrický 

b/ Evkin, susedova, Peťov, Janove, predavačkino 

c/ medvedia, orľou, sovími, sivými, bielymi 

d/ malý, menší, najmenší, milý, múčny, hladký                                           

4. V ktorej možnosti sú slovesá rovnakého vidu? 

a/ blýskať, cítiť, zaujímať sa, ľúbiť, umyť 

b/ uvidieť, rozbiť, dobehnúť, skočiť, zbiť 

c/ pobehovať, popíjať, píliť, narodiť, namaľovať 

d/ smiať sa, tešiť sa, prísť, zaznamenať, šiť                                                   

5. Ktorá možnosť je správna? 

a/ Pán Kováč, mohol by ste mi požičať váš bicykel?  

b/ Pán Kováč mohli by ste mi požičať váš bicykel? 

c/ Pán Kováč, mohol by ste mi požičať Váš bycikel? 

d/ Pán Kováč, mohli by ste mi požičať váš bicykel?                                          



6. V ktorej možnosti je správne stupňovanie? 

 a/ pekný, peknejší, najpeknejší  

b/ milo, milšie, najmilejšie 

c/ zaujímavý,  viac zaujímavý, najviac zaujímavý 

d/ láskavý, láskavší, najláskavší                                                                          

7. V ktorej možnosti sú číslovky rovnakého druhu? 

a/ dvakrát, siedmykrát, tri razy, osem ráz 

b/ siedmi, siedmy, o siedmich, desiatim 

c/ veľa, málo, niekoľko, mnoho, viac, nula 

d/ dvojnásobný, stokrát, desať ráz, dvojitý                                                     

8. V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne? 

a/ dvatsaťštyri, šesdesiatšesť, tritsaťdeväť 

b/ dvadsaťštyri, šestdesiatšesť, tridsaťdeväť 

c/ dvadsaťštyri, šesťdesiatšesť, tridsaťdeväť 

d/ dvadsať štyri, šestdesiat šesť, tridsať deväť                                              

9. V ktorej možnosti je správne určené zvýraznené prídavné meno v nasledujúcej vete? 

Tohtoroční víťazi známej ankety sú úspešní olympionici. 

a/ vzťahové prídavné meno, mužský rod, množné číslo, N, vzor cudzí 

b/ akostné prídavné meno, mužský rod, množné číslo, A, vzor cudzí 

c/ vzťahové prídavné meno, ženský rod, množné číslo, N, vzor pekný 

d/ akostné prídavné meno, mužský rod, množné číslo, N, vzor pekný           

10. V ktorej možnosti je chyba v interpunkcii? 

a/ Spočiatku mala dobrú náladu ale potom bola nahnevaná. 

b/ Nezaujímala ho téma, a preto začal vyrušovať. 

c/ Nechcel som, aby sa nahnevala. 

d/ Najskôr začal kričať a potom sa rozplakal.                                                     

 

 



11. V ktorej možnosti je sloveso v 3. osobe, sg., prít. čas, podmieň.sp., dokonavý vid? 

a/ tancovala by som 

b/ boli by kričali 

c/ rozhodla by sa 

d/ zlomili by sa                                                                                                                 

12. V ktorej možnosti číslovka napísaná správne? 

a/ tri milióny dvesto tisíc dvesto osemnásť 

b/ tri milióny dvestotisíc dvesto osemnásť 

c/  tri milióny dvesto tisíc dvestoosemnásť 

d/  trimilióny dvestotisíc dvestoosemnásť                                                                  

13.  V ktorej možnosti sú len spojky? 

a/ alebo, ani, a, aj, no, na 

b/ že, keď, ba, ak, ku, so 

c/ a preto, pretože, aby, lebo, aj 

d/ nad, pred, pod, zo, vo, od                                                                                                 

14. V ktorej možnosti je pravopisná chyba? 

a/ Nábrežie mládeže, Jaskyňa slobody 

b/ hotel Slniečko, Slovenské Rudohorie 

c/ časopis Kamarát, ulica Ľudovíta Štúra 

d/ jaskyňa Driny, Ulica kozmonautov                                                                           

15. V ktorej možnosti sú príslovky rovnakého druhu? 

a/ okolo, domov, ďaleko, nedávno 

b/ zaujímavo, vľavo, lepšie, kriticky 

c/ náhodou, spočiatku, milo, zle 

d/ spamäti, krivo, po anglicky, živo                                                                               

16. Napíš nasledujúce slová v lokáli singuláru! 

 orlí, my, ona, hotel, on     

.................................................................................................................. 



 

Prejdite si test a na písomku si zopakujte: 

1) Pravopis podstatných mien 

2) Vzory pomnožných podstatných mien 

3) Tvorba prídavných mien od podstatných mien 

4) Vedieť napísať vety umeleckého opisu a dynamického opisu 

5) Určovanie gramatických kategórií slovies 

6) Vedieť vytvoriť vidové dvojice 

7) Určovanie a pravopis čísloviek 


