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1. časť: pravopisná previerka              Osobné číslo žiaka ............................. 

V nasledujúcom texte o zaujímavostiach zo sveta zvierat nájdi 20 pravopisných chýb (v každom 

riadku je jedna chyba) a do toho istého riadka na pravej strane (zrkadlovo) napíš správnu podobu 

slova. Zachovaj ten istý tvar slova (pád, číslo, osobu...), aký je v pôvodnom texte. 

 

Spev veľrýb sa šíri rovnako ako ľucká hudba.  

Morské koníky sa pri plávaní držja za svoje chvosty.  

Ustrica dokáže meniť svoje pohlavie medzi mužom a ženov.  

Kozy dokážu meniť hlas v závyslosti od času stráveného s rovesníkmi.  

Ekzistuje druh medúzy, ktorá je nesmrteľná.  

Staršie mláďata vlkov sa starajú o svojich mladších súrodencov.  

Slony, potkany a miši sa dokážu smiať.  

Ako symbol svojej náklonosti donesie tučniak samičke kamienok.  

Vrany si zo seba na vzájom robia zábavu.  

Malé samičky levíc ostávajú žiť zo svojimi matkami a samce idú do sveta.  

Korytnačky dokážu dýchať aj ces zadok.  

Pes pri bitke s iným psom kíchaním dáva najavo, že sa len hrá.  

Mravce sú zdvórilé, vždy sa pri stretnutí pozdravia.  

Kravy sú veľmi spoločenské a možu mať svojich  obľúbencov.  

Novoroďenec pandy váži asi toľko ako šálka čaju.  

Chvost pandy červenej môže narásť až do dĺžky pädesiat centimetrov.  

Keď oholíte morské prasa, bude vizerať ako hroch .  

Mladé šimpanzy sa hrajú s kameňmy a palicami ako ľudia s bábikami.  

Včely medzi sebou komunikujú taňcom.  

Aby vydry pri spaní neotplávali, držia sa za ruky.  
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2. časť: testové úlohy 

Prečítaj si text a zakrúžkuj v odpoveďovom hárku len jednu správnu odpoveď. 

Daj pozor, aby si odpoveď zakrúžkoval v správnom riadku. 

Text č. 1 

Lev a myš      

     Ako si tak lev oddychoval v tieni stromu, lapil do svojich láb myš. Chytil ju za chvostík a zdvihol 

nad svoju papuľu, že ju zožerie, keď tu myš začala úpenlivo prosiť. 

     - Nejedz ma, prosím! - pišťala vystrašene. - Je predsa nedôstojné, aby takýto lovec, ako si ty, zjedol 

také drobné a slabé zviera. - 

     - To máš pravdu, - uznal lev a pustil myš na slobodu. 

     Po istom čase sa lev chytil do pasce. Zamotaný do lán, visel z konára stromu a smutne pozeral  

na prichádzajúcich poľovníkov, ktorí ho určite zabijú svojimi kopijami. Zrazu sa čosi pohlo v tráve  

a o chvíľu z nej vykukla myš, ktorú nechal žiť. Svojimi drobnými, ale o to silnejšími zúbkami sa pustila 

do prehrýzania lán, až napokon leva vyslobodila. Ten jej bol za to nesmierne vďačný. Od toho dňa levy 

myšiam neubližujú. 
Ezopove ........, Čestlice: Nakladateľstvo REBO, 2010 (upravené) 

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky?  

    A) Lev bol vďačný poľovníkom, lebo ho chytili do pasce. 

    B) Myš bola vďačná levovi, lebo ho vyslobodila.  

    C) Lev bol vďačný myši, lebo ho vyslobodila. 

    D) Myš bola vďačná lovcom, lebo ju nechali žiť. 

 

2. Ktoré postavy a zvieratá vystupujú v príbehu? 

    A) lev a myš   B) lev, myš a poľovníci    C) lev, myš a lovec      D) lev, myš, lovec a poľovníci 

3.  Aké poučenie vyplýva z ukážky? 

     A) Myš nevie dobre vyjednávať. B) Myš je nešikovné zvieratko. 

     C) Myš má mať vždy pravdu. D) Aj malý môže pomôcť veľkému.               

 

4. Ako sa nazýva literárny útvar,  do ktorého patrí ukážka? 

    A) rozprávka         B) povesť  C) legenda D) bájka 

5. Text ukážky je? 

    A) báseň   B) poézia C) próza D) príslovie 

6. V ktorej z možností je správne zapísaná priama reč? 

    A)     Nejedz ma, prosím! ,,Pišťala vystrašene myš." 

    B)     ,,Nejedz ma, prosím!" pišťala vystrašene myš. 

    C)     Nejedz ma, prosím!  ,,pišťala vystrašene myš." 

    D)     ,,Nejedz ma, prosím"! pišťala vystrašene myš. 

 

7. Aký je správny význam vety: Nerozprávaj mi tu bájky.  

    A) Nerozprávaj mi výmysly. B) Nerozprávaj mi rozprávky. 

    C) Nerozprávaj mi pravdu. D) Nerozprávaj mi príbehy. 

 

8. Ktoré zo slov patrí medzi zdrobnené slová? 

    A) poľovník      B) chodník C) chvostík  D) obchodník 
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 9. Ktoré slovo nemá podobný význam ako slovo úpenlivý? 

    A) neúspešný       B) nástojčivý     C) neodbytný       D) naliehavý 

10. Podľa ktorých vzorov sa skloňujú tieto podstatné mená zviera, myš, poľovník, lovec? 

     A) mesto, dlaň, chlap, chlap  B) dievča, kosť, chlap, chlap 

     C) dub, kosť, hrdina, chlap  D) hrdina, dlaň, hrdina, chlap 

11.  V ktorej z možností dochádza k spodobovaniu neznelej spoluhlásky na znelú? 

      A) v tieni B) zúbkami C) nejedz ma D) myš začala 

12. Ktoré z prídavných mien nie je akostné? 

     A) vďačný      B) silný   C) lanový   D) smutný 

13. Od toho dňa levy myšiam neubližujú. V tejto vete sa nachádza sloveso, pre ktoré platí: 

     A) 3. osoba, plurál, prítomný čas B) 1. osoba, plurál, minulý čas 

     C) 1. osoba, plurál, prítomný čas  D) 3. osoba, plurál, budúci čas  

14. Chytil ju za chvostík a zdvihol nad svoju papuľu. Ktorý ohybný slovný druh chýba v tejto    

      vete? 

     A) prídavné meno a príslovka  B) prídavné meno a číslovka 

     C) podstatné meno a číslovka  D) číslovka a sloveso 

15. Ktorá z viet má stúpavú melódiu? 

     A)  Nezjedz ma!          B) Koho nezješ?          C) Kiežby ma nezjedol!          D) Nezješ ma? 


