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StrÆnka 66

XIV. KAPITOLA

Súhrnné cvièenia a diktáty na písanie i (í), y (ý) v domácich a v cudzích
slovách, na písanie ve¾kých písmen a interpunkèných znamienok
Cvièenie 1
n Pozorne si preèítajte text a spoèítajte, ko¾ko chýb v písaní ve¾kých písmen v òom nájdete. Vyberte

si jednu z alternatív uvedených za textom a dokonète ju.

V prastarých èasoch si ¾udia pri obchodovaní vymieòali tovar. Praveký lovec vymenil kouinu a
mäso za lesné plody èi za príbytok. Vetko sa zmenilo v èasoch, keï starí fenièania vymysleli
peniaze. V 4. storoèí pred Kristom ovládli kelti ve¾kú èas západnej a strednej Európy. Usadili sa
aj v oblasti karpatskej kotliny. Na území Bratislavy vznikla v 1. storoèí pred Kristom keltská mincovòa. Nachádzala sa na dnenej Panskej Ulici.
Základnou menovou jednotkou na území Slovenska je slovenská koruna. Korunu tvorí 100 halierov. Lícne strany mincí sú jednotné. Je na nich tátny znak Slovenskej Republiky, nápis
Slovenská Republika a rok razby. Rubové strany dokumentujú ivot na území Slovenska v rôznych historických obdobiach.
V texte è. 1 je/sú v písaní ve¾kých písmen
A. 5 chýb, lebo správne má by:_________________________________________________
B. 7 chýb, lebo správne má by: ________________________________________________
C. 3 chyby, lebo správne má by:________________________________________________
Cvièenie 2
n Pozorne si preèítajte text a spoèítajte, ko¾ko chýb v písaní i (í), y (ý) v òom nájdete. Vyberte si

jednu z alternatív uvedených za textom a dokonète ju.

Svedectvom o plaveckom umení ¾udí najstarích dôb sú poèetné ma¾by v jaskyniach. V starovekom Grécku sa plávanie vyuèovalo na vtedajích gymnáziách ako jeden z najdôleitejích predmetov. V stredoveku nastal veobecný úpadok telesnej kultúry. Zásadný obrat v prospech telesnej výchovy nastal a v 18. storoèí: organizujú sa výcviky plávania, otvárajú sa prvé plavárne v
západnej a strednej Európe. Kolískou portového plávania bolo Anglicko. V esdesiatich rokoch
minulého storoèia vznikali i prvé plavecké kluby. Prvým olimpijským víazom v plávaní sa stal
Maïar Alfréd Hajós. Ve¾ký rozvoj portového plávania nastal a po prvej svetovej vojne. Zásluhu
na tom mali plavci Spojených tátov amerických, ktorý prili s novou technikou kraulu.
Najvýraznejou osobnosou dvadsiatich rokov bol Amerièan J. Weissmüller, ktorý ako prvý èlovek zaplával 100 metrov vo¾ným spôsobom pod hranicou jednej minúty. Poèas svojej kariéry
utvoril dvadsadva svetových rekordov.
V texte è. 2 sú/je v písaní i (í), y (ý)
A. 2 chyby, lebo správne má by: _______________________________________________
B. 4 chyby, lebo správne má by: _______________________________________________
C. 5 chýb, lebo správne má by: ________________________________________________
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