
 

Opakovanie učiva siedmeho ročníka 

 

Milí siedmaci, pokúste sa urobiť test na zopakovanie učiva 7. 

ročníka. Odpovede mi prosím, pošlite! Ďakujem, Liptáková 

Termín: 17. 6. 2020 

 
1. Akým druhom komunikácie je diskusná relácia v televízii? 

    Podčiarkni vhodné prídavné mená! 

    monologická     dialogická      verejná    súkromná    priama   písaná 

 

2.  Ktoré tvrdenie o asertívnej komunikácii je nepravdivé? 

     a/ Asertívna komunikácia zahŕňa schopnosť povedať nie. 

     b/ Asertívna komunikácia zahŕňa schopnosť vyhovoriť sa na druhého. 

     c/ Asertívna komunikácia zahŕňa schopnosť povedať kompliment. 

     d/ Asertívna komunikácia zahŕňa schopnosť prijať kompliment. 

 

3. V ktorej možnosti sú rovnaké slová podľa spisovnosti? 

     a/ kámo, bonzovať, krumple, perfiš 

     b/ babenky, didžina, matika, profák 

     c/ mlíko, myllo, diouča, perfiš 

     d/ vidziš, bandurky, bonzovať, valal 

 

4.  V ktorej možnosti je chyba v písaní skratiek? 

      a/ a. s., a pod., stor., SNP, kg 

      b/ SOŠ, MUDr., resp., SND 

      c/ Mgr., Bc., NATO, SOS, dm 

      d/ NHL, Úzka ul., SR., ml., st. 

 

5.  V ktorej možnosti nie sú rovnaké slová podľa dobového výskytu? 

      a/ mušketa, grifeľ, dukát, hrivny  

      b/ bukréta, lučba, merba, silospyt 

      c/ šenk, šlajer, pozde, gánok 

      d/ disketa, čip, virtuálna, mobil 

   

6.  Ktoré tvrdenie je pravdivé?  

      a/ Krátky slovník slovenského jazyka nevysvetľuje význam slova. 

      b/ Historizmy boli nahradené archaizmami. 

      c/ Zastarané slová nepoužíva ani staršia generácia. 

      d/ Národným jazykom rozumieme spisovný jazyk a nárečia. 

 

7.  V ktorej možnosti sú slová cudzieho pôvodu napísané bez chyby? 

      a/ titulok, typovať, signál, symbol 

      b/ disharmónia, diskvalifikácia, disfunkcia 

      c/ pytón, pylón, byrokracia, gigantický 

      d/ týfus, bicykel, fizyka, lýra 

 

8.  V ktorej možnosti je slovo cudzieho pôvodu vysvetlené nesprávne?  



     a/ sympatia – priateľské pocity, náklonnosť 

     b/ dehydratácia – strata vody z organizmu 

     c/  kreativita – tvorivosť 

     d/ syntax – náuka o slovnej zásobe 

 

 

 9.  Podčiarkni slovo, ktoré sa od ostatných líši výslovnosťou. 

     diktát     tempery    diplom    dezert    liga    legenda   lipa   libreto   tenis 

 

10.  Aký komunikačný zámer nemá reklama?  

      a/ presvedčiť niekoho 

      b/ požiadať niekoho o radu 

      c/ rozveseliť niekoho 

      d/ oznámiť niekomu niečo 

 

11.  Ktoré oslovenie v príhovore nie je správne?    

      a/ Drahí rodičia, milí súrodenci! 

      b/ Vážená pani učiteľka, milí spolužiaci! 

      c/ Milí kolegovia a žiaci! 

      d/ Vážené dámy a páni! 

 

12.  Ak chceme rečníckym vystúpením zaujať, nepomôže nám: 

       a/ správna artikulácia 

       b/ náležitá mimika a jemná gestikulácia 

       c/ správna intonácia 

       d/ rýchle tempo reči s krátkymi prestávkami 

 

13.  V ktorej možnosti sú len abstraktné podstatné mená? 

       a/ beh, skok, zem, roh, let 

       b/ fikcia, hypotéza, imitácia, hygiena 

       c/ radosť, hluk, krik, krík, strih 

       d/ nespavosť, radosť, zlosť, kosť 

 

14.  V ktorej možnosti je chyba? 

        a/ Kostol sv. Michala, Námestie slobody, Zem 

        b/ most Apollo, hotel Zornička, časopis Kamarát 

        c/ Deň matiek, Univerzita Komenského, Nitriansky hrad 

        d/ Ulica Ľudovíta Štúra, Vianoce, Nový rok 

 

15. Pravopis podstatných mien je bezchybný v možnosti: 

       a/ za srnou, za čiarou, od chlapov, z citrusou 

       b/ v krvi, bez rosy, divé husy, strakaté kravy 

       c/ v prútí, v údolí, na nábreží, v období, v básní 

       d/ stopy zveri, naše mamy, dlhé rukávy, v cirkvi 

 

16.  Prečítaj si úryvok z básne Dcérke a napíš jej autora a rým: 

      Toľko lásky a nehy v očiach máš, 

      že každou vecou bývaš očarená. 

      A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena 

      celý náš byt až po strop napĺňaš, 



 

      keď v notách, zvučných ako hrkálky, 

      i tvoje malé detské srdce bije, 

      ja spoza záclon každej melódie 

      na tvoju cestu hľadím do diaľky.  autor: ……………………   rým: ……………….. 

 

 

17. Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu? 

      a/ Spisovateľova dcéra miluje hudbu. 

      b/ Dcérka sa teší z každej maličkosti. 

      c/ Otec počúva hru dcéry a pozerá sa von spoza záclon. 

      d/ Celým bytom znie hudba. 

  

18.  Urči podčiarknuté umelecké jazykové prostriedky v básni, dodrž poradie:  

       a/ personifikácia, prirovnanie, metafora 

       b/ metafora, prirovnanie, metafora 

       c/ prirovnanie, prirovnanie, metafora 

       d/ epiteton, metafora, metafora 

 

19.  Do ktorého literárneho druhu patrí ukážka v úlohe č. 16? 

        a/ do poézie 

        b/ do prózy 

        c/ do lyriky 

        d/ do epiky 

 

20. V ktorej možnosti sú nepravdivé informácie: 

         a/  Janko Matúška – Lúčenie – sylabický verš 

         b/ Kamil Peteraj – Umenie žiť – populárna pieseň 

         c/ Janko Kráľ – Slovo – romantizmus 

         d/ Ján Botto – Kukučka – ponáška na ľudovú pieseň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


