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TEST  SJ        

 

Ukážka č. 1 
Zajasal blesk jasnej zory 

ponad vrchy, ponad hory; 

zahučte, slovenské polia, 

sloboda nás k činom volá. 

Hore, za česť, slobodu 

slovenského národu! 
 

Kto si Slovák z duše, z rodu, 

teraz sa hlás ku národu; 

rovnosť práva, život nový, 

odmyká ústa, okovy. 

Hore, za česť, slobodu 

slovenského národu! 
 

Povedala vrana vrane, 

že nás šklbať neprestane; 

sľubov, rečí krásnych dosti –  

veríme len skutočnosti. 

Hore, za česť, slobodu 

slovenského národu! 

                   (Janko Kráľ – Slovo) 
 

1. Každá strofa ukážky č. 1 sa pravidelne končí dvojverším. Ako nazývame takýto      

            jav? 
 

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

2. V ukážke  č. 1 má každá strofa štyri pravidelné verše, ktoré sa skladajú z ôsmich  

            slabík. Ako sa nazýva verš, ktorý je založený na pravidelnom počte slabík? 
 

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

3. Ktorý druh lyriky predstavuje báseň Slovo? 

a) osobnú 

b) ľúbostnú 

c) prírodnú 

d) spoločenskú 

 

4. Podčiarknutý verš v ukážke č. 1 je: 

a)  prirovnaním, 

b)  metaforou, 

c)  personifikáciou, 

d)  básnickým prívlastkom. 
 

5. Aký rým využil Janko Kráľ v básni Slovo? 
 

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

6. Posledné dva verše každej strofy sú z hľadiska modálnosti/obsahu: 

a) rozkazovacou vetou, 

b) zvolacou vetou, 

c) oznamovacou vetou, 

d) jednočlennou vetou. 



CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA, Jiráskova 5, 085 27 Bardejov 
 

7. Z ukážky č. 1 nevyplýva: 

a) autor vyzýva ľudí do boja za svoje práva, 

b) je to revolučná báseň, 

c) lyrický subjekt iba uvažuje o slobode, 

d) lyrický subjekt kladie dôraz na činy, nie slová. 

 

8. Z ukážky č. 1 vypíš: 

a) vzťahové prídavné meno   .................................................. 

b) vokalizovanú predložku  .................................................... 

c) časticu  ............................................................................... 

 

9. Rozhodni ÁNO/NIE, či je sloveso z druhého verša druhej strofy: 

        a) zvratné                                                          A     N 

                    b) v oznamovacom spôsobe                             A     N 

                    c) v dokonavom vide                                        A     N 

 

10. Vypíš z prvej strofy ukážky č. 1 slovo so slabikotvornou spoluhláskou. 

 

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

 

11. Podstatné meno česť daj do genitívu singuláru.  ..................................... 

 

 

Ukážka č. 2 
 

Zlodej obišiel predný vozeň, prešiel cez koľajnice a zamieril na druhú stranu ulice. Električka sa 

pohla, odkryla výhľad a Emil videl, že muž najskôr nerozhodne zastal a potom vyšiel po schodoch na 

terasu kaviarne. 

Teraz zase musel byť opatrný. Emil sa rýchle zorientoval, na rohu zbadal novinový stánok, rozbehol 

sa k nemu, čo mu nohy stačili, a skryl sa zaň. Bol to fantastický úkryt. Položil kufor, zložil si čiapku 

a číhal. 

                                               (Erich Kästner – Emil a detektívi) 

 

12. Urč žáner literárneho diela, z ktorého je ukážka č. 2. 

a) detektívka  b)   poviedka 

b) povesť   d)   báj 

 

13. Aký slohový postup prevláda v ukážke č. 2?  

a) opisný 

b) rozprávací 

c) výkladový 

d) informačný 

 

14. Rozhodni o pravdivosti výrokov týkajúcich sa ukážky č. 2: 

a) Všetky súvetia sú zložené.                                             ÁNO                  NIE 

b) V texte sú tri jednoduché vety.                                      ÁNO                  NIE 

c) Všetky jednoduché vety sú dvojčlenné.                        ÁNO                   NIE 

d) Prvá veta druhého odseku je dvojčlenná neúplná.        ÁNO                   NIE 
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15. Akým slovotvorným postupom je vytvorené slovo obišiel?   ................................ 

 

16. Z prvého odseku ukážky č. 2 vypíš všetky podstatné mená, ktoré sa skloňujú 

            podľa vzoru chlap. 

 

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

 

17. Z ukážky č. 2 vypíš  sloveso v neurčitku. 
 

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

 

18. Vypíš sloveso, ktoré sa od ostatných slovies odlišuje kategóriou slovesného vidu. 

 

skryl sa, položil, zložil, číhal             ......................................................... 

 

19. Číslovky prepíš slovom a daj do správneho tvaru: 

a) v 95. roku  .............................................................. 

b) 1 dvere  .................................................................. 

c) pre 8 žiakov ........................................................... 

 

 

20.  Doplň chýbajúce hlásky: 

 

Po  17. novembr_  tisíc deväťsto osemdesiatdeväť  mnoh__  naš__  rodáci   

neodolali  volaniu  domoviny,  išli  za  hlasom  srdca  a  krv__  a  vrátili sa 

do vlasti. Niektor__  prišli  natrvalo,  in__  sa  prišli  iba  pozrieť, na__štíviť  

svoj__ch  najbli__ších,  pr__buzn__ch  či  zn__m__ch.  Prišli  a  od___šli,   

aby  sa  už    nikdy   nevrátili,  aby  našli  svoje  hroby a  moh__ly  v cudzej   

zem__, do   ktorej   zapustili   svoje   korene   v  ťa__kých   časoch   poroby,   

keď   ich   samozvan__   vládcovia   vyhnali  __  tejto   krajiny,   keď  sa   

k nim    zachovali  tak  maco__sky. 
 


