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Meno:

Priezvisko:

Celoslovenské testovanie

ž iakov 9. roč níka ZŠ

T 9-2011

Kontrolné č íslo: 

Testová forma:

Milí žiaci,
 

máte pred sebou test zo . Test obsahuje ukážky 

a 20 testových úloh. Každá správna odpoveï bude hodnotená 1 bodom. Hodnotené budú len 

odpovede správne zapísané v odpoveïovom hárku k testu.

Každú ukážku si pozorne preèítajte. Na vypracovanie testu máte urèený èas 50 minút.

   

Prajeme vám ve¾a úspechov.

slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Certifikač ný test  zo slovenského

jazyka a slovenskej literatúry
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Ukážka 1

21. 1. '11    10.55 

Práve sme si vypoèuli príhovor riadite¾a. Oznámil nám, že 7. februára bude v škole ve¾ký ples, 

pretože škola oslavuje 35. výroèie vzniku. Pod¾a mòa nám odpadne vyuèko. Super!!!                 

Každý má prís� v kostýme postavy alebo obdobia, ktoré má najradšej. Uf! Za èo pôjdem?                  

A navyše – máme so sebou vzia� aj dákeho spoloèníka. Nemusí by� z našej školy. Tu teda vážne 

pohorím! Všetky baby si vezmú svojich chalanov a ja budem sama! Kto by mi mohol robi� 

spoloènos�? Patrik? To bude �ažké. Ma�a by ma rovno zavraždila, Erika by ma vyfackala a bohvie, 

kto by mi ešte èo urobil. Takže niè. Lukáš? Ten by ma uslintal na smr�. Alebo by sme sa š�avnato 

pohádali. A Simona by ma ukameòovala. Žeby Rišo? Možno by som sa mohla opýta�. Alebo... 

Belko? Veï aj to je spoloèník, èi nie? Už teraz si viem živo predstavi�, ako na mòa všetci zízajú, 

osvet¾ujú ma reflektory a som stredobodom pozornosti (ak by ma s tým psom rovno nevyhodili)...    

Najlepšie bude, keï zostanem sama.
 

(Zuzka Šulajová – upravené)

K uvedenej ukážke sa vz�ahujú úlohy 01 – 05.

01. S kým by sa hrdinka príbehu na plese poškriepila?

s Patrikom

s Lukášom

s Erikou

s Rišom

03. V ktorej z možností sa nachádza metafora?

tu vážne pohorím

vzia� so sebou spoloèníka

na mòa všetci zízajú

osvet¾ujú ma reflektory

02. Ktoré slovné druhy sa nachádzajú v nasledujúcej vete?

Každý príde v kostýme postavy.

prídavné meno, sloveso, predložka, podstatné meno, zámeno

podstatné meno, sloveso, predložka, prídavné meno, podstatné meno

zámeno, sloveso, predložka, podstatné meno, podstatné meno

èíslovka, zámeno, spojka, podstatné meno, podstatné meno
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05. V ktorom zo slovných spojení z ukážky nedochádza k spodobovaniu?

práve sme si vypoèuli

veï aj to je spoloèník

vyuèko nám odpadne

teraz si viem predstavi�

04. Ktoré tvrdenie o ukážke je pravdivé?

Každý môže so sebou niekoho vzia�, ale musí by� z rodiny.

Pán riadite¾ oznámil, že 7. februára bude športový deò.

Hrdinka ukážky  by najradšej šla so svojím psom Belkom.

Nakoniec sa hrdinka ukážky rozhodla, že pôjde s Rišom.
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Ukážka 2

Alfred Nobel vynašiel symbol skazy aj mieru

    Jeho rodina nebola príliš nadšená. Rok pred smr�ou spísal švédsky chemik a podnikate¾ Alfred 

Nobel závet, v ktorom na blízkych takmer nemyslel. Až 94 percent obrovského majetku sa 

v roku 1895 rozhodol venova� neznámym ¾uïom. Pod¾a poslednej vôle chcel odmeni� tých, ktorí sa 

zaslúžili o mier, chémiu, fyziku, medicínu a literatúru. Ponechal na to 31 miliónov švédskych korún, 

èo je v dnešnom prepoète vyše štyri miliardy slovenských korún. Aby sa peniaze rozmnožili, žiadal 

ich pozorné  a bezpeèné investovanie.

    Prvé Nobelove ceny udelili v roku 1901. Dnes ich nositelia dostávajú grant 10 miliónov 

švédskych korún (vyše 1 milióna eur). V roku 1969 pribudla cena za ekonómiu.

    Najviac pozornosti sa tradiène dostávalo laureátom ocenenia za mier. Aj na základe toho 

vznikla legenda, že Nobel sa snažil cenou odèini� fakt, že vynašiel symbol skazy – dynamit. Pod¾a 

odborníkov na jeho život je to však len mýtus, slávny Švéd nemal v tejto oblasti výèitky svedomia. 

Dynamit sa poèas jeho života na vojenské úèely takmer vôbec nepoužíval.
 

(Z tlaèe – upravené)

K uvedenej ukážke sa vz�ahujú úlohy 06 – 10.

A

B

C

D

06. Z textu ukážky vyplýva, že A. Nobel pri spísaní závetu

ve¾kú èas� majetku zanechal rodine.

väèšinu majetku venoval svojim známym.

svojim blízkym nezanechal žiaden majetok.

na svoju rodinu takmer nemyslel.

A

B

C

D

07. V ko¾kých kategóriách chcel A. Nobel odmeni� ¾udí pod¾a poslednej vôle?

v piatich

v šiestich

v štyroch

v troch
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09. Synonymom podèiarknutého slova v poslednom odseku ukážky je výraz

vykona�.

napravi�.

zariadi�.

vybavi�.

08. V druhej polovici 20. storoèia pribudla pod¾a textu ukážky ešte cena za

medicínu.

fyziku.

ekonómiu.

literatúru.

A

B
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10. Posledná veta ukážky je

jednoèlenná neúplná.

jednoduché súvetie.

jednoduchá rozvitá.

zložené súvetie.
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12. Ktoré slová treba doplni� na chýbajúce miesta vo vete?

To už závisí             , èi sa zúèastníš              žiackeho parlamentu.

od teba, na schôdzi

na tebe, schôdze

od teba, schôdzi

na tebe, na schôdzi

A
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11. Krátke ¾udové výroky, ktoré obsahujú aj pouèenie, sa nazývajú

hádanky.

príslovia.

riekanky.

vyèítanky.

A

B

C

D

13. Ktorý vetný èlen sa nachádza v nasledujúcej básni?

„Mieša oker so zlatou,

oranžovú so žltou,

fialovú s hnedou

a hrdzavú s bledou.“ 

                    (Daniel Hevier)

slovesno-menný prísudok

vyjadrený podmet

viacnásobný vetný èlen

nezhodný prívlastok

A

B

C

D

14. Napíšem si životopis.

Zvýraznené slovo v uvedenej vete je

sloveso.

podmet.

zložené slovo.

odvodené slovo.
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15. Oznaète správnu skupinu písmen chýbajúcich v nasledujúcej vete.

Zuzk_ni  star_  rodièia sa minul_   t_ždeò  vrátili  z krásneho  v_letu.

y, í, í, ý, í

i, ý, í, í, i

i, í, ý, ý, ý

y, ý, ý, i, y

A

B

C

D

16. Ktoré údaje sa vo vlastnom životopise neuvádzajú?

meno a priezvisko, bydlisko

jazykové znalosti, vzdelanie

národnos�, vierovyznanie

zruènosti, štátna príslušnos�

A

B

C

D

17. K typickým znakom balady patrí

zhustený dej, vtipný dialóg.

pochmúrny dej, napätie.

ve¾ký poèet postáv, výstupy.

komické scény, gradácia.

A

B

C

D

18. V ktorej možnosti je prídavné meno vystupòované nesprávne?

plný – plnší – najplnší

dobrý – lepší – najlepší

krásny – peknejší – najpeknejší

vysoký – vyšší – najvyšší

A

B

C

D

19. Ktorá ¾udová múdros� vyjadruje reakciu na konanie niekoho?

Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.

Kto do mlyna chodí, ¾ahko sa zamúèi.

Ako si ustelieš, tak budeš spa�.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
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20. Cie¾om literatúry faktu je

poda� svoje subjektívne stanovisko.

presne poskytnú� urèitú informáciu.

sprostredkova� umelecký zážitok.

pobavi�, rozveseli�, rozosmia� èitate¾a.

KONIEC TESTU
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