
verzia A 

1. Diktát 

Za plotom bolo veľa pyšných vznešených kvetov. Čím menej voňali, tým väčšmi sa vyvyšovali. 

Ľalie sa nadúvali, aby boli väčšie než ruže. Tulipány hýrili najkrajšími farbami, a pretože to 

vedeli, držali sa rovno, aby ich bolo lepšie vidieť. Ani si nevšimli sedmokrásku za plotom, ale 

ona pozerala na ne tým viacej a myslela si o nich, že sú bohaté a krásne. Ani netušila, ako veľmi 

sa mýlila. V skutočnosti bola najkrajšia ona. Krásnou ju robila jej skromnosť a jej dobré srdce, 

v ktorom nebolo miesta pre pýchu a namyslenosť. 

2. Doplň správne i/í, y/ý v týchto slovných spojeniach: 

 

s__ čať ako had, z izb__, daj m__ ruku, bez pomoc__, liečivé b__linky, spoločenské hr__, 

p__skať na p__šťalke, zrelé ob__lie, z__vať. 

 

3. Doplň správe v/u v týchto slovných spojeniach: 

veľa orlo__  pod jedno__  strecho__, od učiteľo__, pre rodičo__, byť lekárko__. 

 

4. Napíš všetky znelé párové spoluhlásky: 

 

____________________________________________________________ 

 

 

5. Utvor dve slová, v ktorých použiješ tieto predpony: 

vy- ___________________ , ____________________ 

do- ___________________ , ____________________ 

6. Urči slovné druhy vo vete: 

 

Po troch týždňoch prídu za vami kamaráti zo školy. 

po ___________________________ 

troch _________________________ 

týždňoch ______________________ 

prídu _________________________ 

za ____________________________ 

vami _________________________ 

kamaráti______________________ 

zo ___________________________ 

školy _________________________



7. Utvor dve antonymá k slovu veľký: ______________________________ 

8. Napíš príklad na slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu. Písmeno, ktoré sa 

spodobuje, zakrúžkuj. 

______________________________ 

9.  V ktorej z možností sú správne určené gramatické kategórie slovesa spievali? 

a) 3. os., sg., min. čas, oznamovací spôsob 

b) 1. os., pl., prít. čas, oznamovací spôsob 

c) 2. os., sg., budúci čas, rozkazovací spôsob 

d) 3. os., pl., minulý čas, oznamovací spôsob. 

 

10.  Pozorne si prečítaj nasledujúci príbeh a potom vypracuj úlohy, ktoré nasledujú za 

ním: 

 

Škatuľa 

Dievčatko pripravovalo darček. Balilo škatuľu do veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho 

neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky.  

„Čo to robíš?“ vyčítal je príkro otec. „Toľko papiera vyjde nazmar. Vieš, koľko to stojí?“  

Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta.  

Na druhý deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu škatuľu v zlatom papieri.  

„To je pre teba, ocko,“ zašepkala. Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho. 

Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky otvoril 

škatuľu. Bola prázdna! Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť: „To si premárnila 

všetok papier a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?!“ Dievčatku znova slzy zaplavili očká: 

„Ale, ocko, škatuľa nie je prázdna. Vložila som do nej milión božtekov!“ Preto má dnes istý 

človek na pracovnom stole v kancelárii škatuľu od topánok. „Veď je prázdna!“ čudujú sa všetci. 

„Nie, nie je prázdna. Je plná lásky môjho dievčatka!“ povie zakaždým.  

a) Vypíš z textu dve zdrobneniny: ______________________________________________ 

b) Vypíš z textu prirovnanie: __________________________________________________ 

c) Vo vete zvýraznenej kurzívou nájdi akostné prídavné meno a vystupňuj ho. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Pomenuj melódiu podčiarknutej vety: ____________________________________________ 



e) Urči gramatické kategórie hrubo vytlačených slov. 

slovo rod číslo pád vzor 

     

     

     

     

 

11. Napíš, čo je to legenda. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Pomenuj literárny útvar, v ktorom dobro víťazí nad zlom, vystupujú v ňom čarovné 

bytosti  a nepoznáme jeho autora: ______________________  ______________________ . 

13. Vyber si jedno ročné obdobie a opíš ho. Použi aspoň 5 viet. Nezabudni na pravopis 

a pekné vyjadrovanie.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Verzia B 

1. Diktát 

Väčšina kvetov začína kvitnúť na jar. Jeden tvrdohlavý kvet však kvitne v jeseni a na jar bude mať 

plody. Je to jesienka obyčajná. Jej fialové kvety nájdeme na vlhkých lúkach pod lesom. Jesienka 

je však nielen tvrdohlavá, ale aj prudko jedovatá. Dobytok sa jej zvyčajne pri pasení sa na lúke 

vyhne. Zacíti ju aj sušenú v sene. Mali by sme byť aj my opatrní, keď ideme na prechádzku 

a chceme si nazbierať kyticu z kvetov. Ak by sme si nedali dobrý pozor, ľahko by sme mohli 

skončiť v nemocnici. Na mnohé choroby sú dobré liečivé bylinky, ale jesienka k nim nepatrí. 

2. Doplň správne i/í, y/ý v týchto slovných spojeniach: 

 

z izb__, m__ sme kamaráti, bez pomoc__, detské hr__, p__skať na p__šťalke, zrelé ob__lie, 

v__skať, malá b__linka, s__pieť ako had 

 

3. Doplň správe v/u v týchto slovných spojeniach: 

veľa diváko__  pod strecho__, šesť žiako__, byť zdravotno__  sestro__, práca mužo__ . 

 

4. Napíš všetky znelé nepárové spoluhlásky: 

 

____________________________________________________________ 

 

5. Utvor dve slová, v ktorých použiješ tieto predpony: 

od- ___________________ , ____________________ 

roz- ___________________ , ____________________ 

6. Urči slovné druhy vo vete: 

 

Pred piatimi rokmi prišli k nám priatelia z mesta. 

 

pred _________________________ 

piatimi _______________________ 

rokmi________________________ 

prišli ________________________ 

k ___________________________ 

nám _________________________ 

priatelia ______________________ 

z ____________________________ 

mesta _______________________



7. Utvor dve synonymá k slovu utekať: ______________________________ 

8. Napíš príklad na slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu. Písmeno, ktoré sa 

spodobuje, zakrúžkuj. 

______________________________ 

9.  V ktorej z možností sú správne určené gramatické kategórie slovesa spievali? 

a) 3. os., sg., min. čas, oznamovací spôsob 

b) 1. os., pl., prít. čas, oznamovací spôsob 

c) 2. os., sg., budúci čas, rozkazovací spôsob 

d) 3. os., pl., minulý čas, oznamovací spôsob. 

 

10.  Pozorne si prečítaj nasledujúci príbeh a potom vypracuj úlohy, ktoré nasledujú za 

ním: 

 

Zázračný prstienok 

Jeden kráľ zavolal na dvor vzdelaných mudrcov z celého kráľovstva a povedal im: „Chcel by 

som byť pre svojich poddaných vždy príkladom. Byť silný a pevný, pokojný, keď sa v živote 

niečo prihodí. Niekedy sa mi stáva, že som smutný alebo znechutený nejakou nepriaznivou 

udalosťou alebo očividným nešťastím. Inokedy ma nečakaná radosť alebo veľký úspech 

uvádzajú do zvláštneho stavu. A to sa mi nepáči. Cítim sa ako stebielko zmietané vlnami osudu. 

Pomôžte mi, prosím!“ Keď už kráľov hnev len-len že nevybuchol, predstúpil pred neho múdry 

starček, ktorý povedal: „Veličenstvo, zajtra ti prinesiem prsteň a kedykoľvek sa naň pozrieš a 

budeš smutný, rozveselíš sa, a keď budeš nepokojný, utíšiš sa. Bude stačiť, keď si prečítaš vetu, 

ktorá na ňom bude napísaná.“ Na druhý deň sa múdry starec vrátil a v hrobovom tichu podal 

prsteň kráľovi. Kráľ sa pozrel na prsteň a prečítal si na striebornom krúžku vyrytú vetu: „Aj 

toto prejde.“  

 

a) Vypíš z textu 2 zdrobneniny: ______________________________________________ 

b) Vypíš z textu prirovnanie: ______________________________________________________ 

c) Vo vete zvýraznenej kurzívou nájdi akostné prídavné meno a vystupňuj ho. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Pomenuj melódiu podčiarknutej vety: ____________________________________________ 



e) Urči gramatické kategórie hrubo vytlačených slov. 

slovo rod číslo pád vzor 

     

     

     

     

 

11. Napíš, čo je to povesť. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Rozprávka, ktorá bola zachytená na filme a je určená na premietanie na filmové plátno 

v kine, sa nazýva _________________________  _________________________ . 

13. Vyber si ľubovoľnú postavu z nejakej rozprávky a napíš jej opis. Utvor aspoň 5 viet. 

Nezabudni na pekné vyjadrovanie a pravopis.  

 

 


