
Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave  Test na DOD bilingvál – december2018 

► V tomto teste na vyznačené miesto doplň odpoveď.  

► Pri otázkach s možnosťou odpovede zakrúžkuj vždy len jednu možnosť. 

Doplň do textu správne písmená: 

Neskor_  pr_chod  jar_  v tomto roku spôsobil svoj_m  spôsobom veľké problém_  na 

celom územ_  _lovenskej republik_. Veľa snehov_ch v_chric a  kalam_t si v_žadovalo 

sústredenú pozornosť a pohotovosť všetk_ch mechan_zmov, ktoré udržiavali pl_nulú 

prejazdnosť ciest na diaľniciach i ostatn_ch cestách na Slovensku. Z Bratislav_  do  Žiliny  

až do  vzdialen_ch  Košíc najazdili po komunikáciách  fréz_ a cestné mechan_zm_  v 

pravideln_ch  intervaloch vyše p_ťdesiattisíc kilometrov. Nikto sa ešte nestihol potešiť 

nádhern_m pohľadom na žiariaci Lomnický _tít  a okol_té končiare Vysok_ch a Nízk_ch 

Tatier a už tu boli ďa_šie pr_valy prudkej metelice a snehov_ch závejov. Hľa, ale už 

v_čkávame aj na iné v_javy! Rad_   sa potešíme pohľadom na sviež_  dych   jarn_ch 

kvetov  a kr_kov.  

1. Slovo uzurpovať znamená:  
a) vládnuť, b) násilne zobrať, c) podarovať, d) vybudovať. 

 
2. České slová tchán a snacha znamenajú: a) svokor a nevesta, b) tchor a líška,  

c) strýko a neter, d) pán a slečna. 
  
3. Antonymum k slovu heroický je: a) odvážny, b) zbabelý, c) hrdinský, d) aktívny. 
 
4. Sloveso expandovať neznamená: a) rozpínať sa, b) rozširovať sa, c) vyvážať, d) rozťahovať sa. 

 
5. Urč vo vetách podčiarknutý slovný druh:  

Mal okolo tridsať rokov. ____________________________ 
Vôkol domu sa niečo dialo. _________________________ 
Stalo sa to uprostred cesty.__________________________ 

 
6. V ktorom slove nedochádza k spodobovaniu? a) kresba, b) bližší, c) sudca, d) peniaze. 

 
7. Vyber spisovné slovo: a) mlsný, b) vreckovka, c) pomazánka, d) rohlík. 

 
8. Každý kút s ním vymetú. Tento frazeologizmus znamená, že: a) vo všetkom ho využijú,  

b)všade ho radi privítajú, c) radi upratujú, d) pustia sa do niečoho nepríjemného. 
 

9. Koľko pomnožných podstatných mien sa nachádza v rade slov?   
   citoslovcia, hniezda, poháre, prsia, stoly, prázdniny, pomaranče, pravidlá, skúšky, plavky  
   a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 
 

10. Urč vzory podstatných mien:  
koľaj_______________, traktorista________________, arogancia_______________. 

 
11. Urč správne neurčité tvary slovesa:  

spievanie ___________________________  
prekonať____________________________ 
spievajúc____________________________.            



 
12. V ktorej z možností sú napísané všetky zámená pravopisne správne? 

a) takí bratia, niaký problém    b) so samými správami, tý istý ľudia                     
c) s akými ľuďmi, k ním sa pripojíme   d) názor iných, akíkoľvek zákazníci    
 

13. Ktorý slovný druh sa nenachádza ani v jednej z nasledujúcich viet?    
Lietadlo bezpečne pristálo na letisku. Hurá! A priatelia nás naozaj navštívia. 
a) častica   b) príslovka   c) spojka  d) citoslovce  

 
14. Komentár, reportáž, fejtón sú žánre:  

a) administratívneho štýlu,   b) umeleckého štýlu,  
c) hovorového štýlu,    d) publicistického štýlu. 

 
15. Pomenuj umelecký prostriedok: 

sedí noc a čierne rúcho šije___________________________________ 
ostrým krídlom nebo zametá _________________________________ 
na nej polia rozložené ako noviny _____________________________ 

 
16. Utvor genitív plurálu od slov: 

mydlo______________, teleso_________________, jedlo___________________. 
 

 

 


