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KONTROLNÝ TEST È. 3  FORMA A
Upozornenie: V teste je správna vdy iba jedna z udaných moností!
1.

Ko¾ko chýb v písaní i, y je v nasledujúcom texte?
Triumfy, èie slávnostné vjazdy víazných vojvodcov do Ríma, boli najvyou tátnou poctou vojvodcovi. Súèasou slávnostného sprievodu bola vojnová korys, modely pevností,
obrazy výazných bojov, odznaky. Priamo pred dvojkolesovým vozom zo slonovyny, na ktorom sa viezol víazný vojvodca, kráèali v putách významný zajatci.
A. 5
B. 4
C. 3

2.

Ktoré tvrdenie je pravdivé?
A. V slove kor.s sa má písa i preto, lebo nepatrí medzi vybrané slová.
B. V slove kor.s sa má písa y preto, lebo patrí medzi vybrané slová.
C. V slove kor.s sa má písa y preto, lebo r je tvrdá spoluhláska a po tvrdých spoluhláskach
sa v koreni domácich slov píe y.

3.

Ko¾ko je v texte k úlohe è. 1 slov vzoru dub v N pl.?
A. 3
B. 4
C. 5

4.

Ko¾ko je v texte k úlohe è. 1 slov utvorených predponou vy-/vý?
A. 1
B. 2
C. 3

5.

Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
A. V pádových príponách podstatných mien vzoru dub a ena sa píe vdy y.
B. Pádové prípony vzoru pekný sa píu v singulári vdy s y a v pluráli vdy s i.
C. V pádových príponách podstatných mien vzoru chlap a kos sa píe vdy i.

6.

Ktoré tvrdenie je pravdivé?
A. V slove zajatk.òa sa píe y preto, lebo k je tvrdá spoluhláska.
B. V slove zajatk.òa sa píe i preto, lebo patrí k vzoru matkina.
C. V slove zajatk.òa sa píe y preto, lebo je to prechýlené podstatné meno odvodené od
slova zajatec pomocou prípony -kyòa.

7.

V ktorej z uvedených moností nie je chyba v písaní zaèiatoèných písmen?
A. koièan, Slovenská národná galéria, Ulica mieru, túrova kola
B. Avari, Indiáni, èernosi, túrovci
C. Ekonomická univerzita, Právnická fakulta Univerzity Komenského, ulica Mieru

8.

Z 20 slov v úlohe è. 7 je ko¾ko takých slov, v ktorých je chyba v písaní zaèiatoèných
písmen?
A. 6
B. 5
C. 3

9.

V ktorej z nasledujúcich viet nie je chyba v písaní èiarky?
A. Zasadili ve¾a kvetov, napr. rue, tulipány, fialky, sedmokrásky atï.
B. Zasadili ve¾a kvetov napr. rue, tulipány, fialky, sedmokrásky, atï.
C. Zasadili ve¾a kvetov, napr. rue, tulipány, fialky, sedmokrásky, atï.
#

