
Slovenský jazyk pre 9. ročník 

 

- Preopakujte si číslovky, ich druhy, ich pravopis a slovesá zo zhrnutia 

- Pracujte v PZ, až do konca 

- Robte si testy z NUCEM-u, tak, ako sme robili v škole. Pozor! SJL- je pre slov. školy, 

SJSL – pre maďarské 

- Pošlem Vám aj testy, odpovede mi posielajte na moju mailovú stránku: 

bohonyova64@gmail.com alebo cez messenger, najneskôr 22.3. 

 

 

ČÍSLOVKY  
 
1. Označ nesprávne určený druh číslovky (doplň chýbajúcu bodku za číslovkou): 
 
A/  od 7 (detí) – základná        B/  dorazil až na 5 (deň) – radová       C/  narodil sa 17 apríla - 
základná 
 
2. Označ správne napísanú číslovku: 
 
A/  prvíkrát                                   B/  prvý  krát                              C/  prvýkrát 
 
3.  Správne napísané slovné spojenie „v 50. rokoch 19. storočia“ je v možnosti: 
 
A/  päťdesiatych; devätnásteho        B/  pätdesiatych, deväťnásteho      C/  päťdesiatich, 
devätnásteho 
 
4.  Nesprávne doplnené –i, -í/-y, -ý v číslovkách je v možnosti: 
 
A/  s jedním  dieťaťom                         B/  jedny  nohavice                           C/  na jedných 
sánkach 
 
5.  Veta:  Žiaci vyšli z dvoch siedm__ch  tried (7.A a 7.B) a niekoľkokrát zakričali: „Hurá, 
prázdniny!“ 
     Správne určený druh čísloviek je v možnosti (zachovaj poradie slov): 
 
A/  základná, radová, násobná            B/  radová, radová, násobná            C/  základná, 
základná, radová 
 
6.  Označ správny pravopis čísloviek v slovných spojeniach: 
 
A/  prvých si nevšimli, druhý ostali, ôsmy neprišiel, víťazmi boli všetci siedmi 
B/  prvých si nevšimli, druhí ostali, ôsmy neprišiel, víťazmi boli všetci siedmi 
C/  prvích si nevšimli, druhí ostali, ôsmi neprišiel, víťazmi boli všetci siedmy 
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7.  Označ nesprávny tvar číslovky v slovnom spojení: 
 
A/  oba kusy                                                  B/   dva deci                                     C/   obe deti 
 
8.  Pre číslovku v slovnom spojení „postup siedm__ch  kolegýň“ platí: 
 
A/  -y, radová, ženský rod, pl, A, pekný           
B/  -i,  základná, ženský rod, pl, G, päť 
C/  -i,  základná, mužský rod, pl, G, pekný 
 
9.  Slovné spojenia:  počas siedm__ch  dní,  tis__ckrát, niekoľkonásobn__  medailisti 
     Správne doplnené –i, -í/-y, -ý v číslovkách je v možnosti: 
 
A/  -i, -i, ý                                   B/  -y -í, -í                                       C/  -i, -í, -í 
 
10.  Číslovka v slovnom spojení „169 eur“ je slovom správne napísaná v možnosti: 
 
A/   stošesdesiatdeväť                 B/  stošesťdesiatdeväť                     C/  stošestdesiaťdeväť 
 
 
SLOVESÁ 
 
 
 1. Označ vetu, v ktorej je stavové sloveso. 

a) Učiteľ položil knihu na stôl. 

b) Mária v tme zakopla o detskú stoličku. 

c) Strýko napokon našiel pero v taške. 

d) Kvety vo váze nádherne rozkvitli. 

 

2. Označ rad, v ktorom sú všetky slovesá dokonavé. 

a) otvoriť, utekať, nasoliť, vymastiť, kráčať 

b) preosiať, vydobyť, zapriahnuť, premeniť, unavovať 

c) nakresliť, uvariť, vyhodiť, prečítať 

d) natiahnuť, zefektívniť, uistiť, skákať, 

 

 

 

3. Označ vetu, v ktorej je sloveso v podmieňovacom spôsobe minulého času. 

a) Vedeli by ste mu poradiť? 

b) Mali by ste o tento tovar záujem? 

c) Naučila by si sa tú báseň naspamäť? 

d) Bol by som prečítal všetky básne Milana Rúfusa. 

  

4. Označ jednočlennú slovesnú vetu. 

a) Nehnevaj sa! 

b) Rýchlo sme veslovali k brehu. 

c) Nepomôže nám už nik. 

d) V ušiach mi prudko hučalo. 

 



5. Označ rad slovies so správne utvoreným rozkazovacím spôsobom v 2. osobe množného 

čísla. 

a) Deľte! Odpustíte! Veďte! 

b) Saďte! Poradíte! Seďte! 

c) Nevaďte sa! Choďte! Prídete! 

d) Nalaďte sa! Nesmúťte! Voďte! 

 

6. Označ slovesá v minulom čase. 

a) bol by čítal, kráčala, maľovali 

b) sadol by som si, uteká, písala by 

c) pretekali, velia, krájali by 

d) nosili sa, chodíte, stojíme 
 
 7. Označ vetu, v ktorej je sloveso v podmieňovacom spôsobe prítomného času. 

 a) Fíha, niekto by sa bol potešil!  

 b) Títo chlapci by boli súťažili v ľahkej atletike.  

 c) Priniesla by si mi pohár vody?  

 d) Boli by dokázali pracovať!  

 

8. Označ vetu s činnostným slovesom. 
 a)Ovocie pekne dozrieva.  

 b) Lukáš čítal bratovi rozprávku.  

 c) Sneh sa pomaly roztápa.  

 d) Dievča náhle zbledlo 

 

 9. Ktorá charakteristika zodpovedá slovesnému tvaru  prišla by som ? 

A/  oznamovací spôsob budúceho času                  B/  oznamovací spôsob minulého času 

C/  podmieňovací spôsob minulého času               D/  podmieňovací spôsob prítomného času 

 

10. V ktorej  možnosti sú slovesá  byť a mať plnovýznamové? 

A/  Vo vesmíre sú mimozemšťania. Mám nový počítač. 

B/  Tie náramky sú moje.  Susedia majú krásnu záhradu. 

C/  Sestra je vynikajúca lekárka.  Mám krásne šteniatko. 

D/  Miško je najradšej zo všetkého doma.  Mirka má vyzdvihnúť vetrovku z čistiarne. 

 

11. Správne vykanie je v možnosti: 

A/  Pán Suchý, bol by ste taký láskavý ...          B/  Pán Suchý, boli by ste taký láskavý ... 

C/  Pán Suchý, bol by ste takí láskaví ...            D/  Pán Suchý, boli by ste takí láskaví .. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


