
SJL 7 – Podstatné mená – opakovanie učiva 

V každom riadku označ správnu možnosť:  A, B alebo C 

 A B C 
1 Gramatické 
kategórie 
podstatných 
mien sú 

rod, číslo, pád, 
vzor 

rod, číslo, pád rod, číslo 

2 Podstatné 
mená LEKÁR, 
UČITEĽKA, 
MAMA sú 

životné neživotné životné aj 
neživotné 

3 Správny 
pravopis je v 
možnosti 

rybári, černosi 
a belosi, dvaja 
detektívy 

ribáry, černosy 
a belosi, dvaja 
detektívi 

rybári, černosi 
a belosi, dvaja 
detektívi 

4 Správny 
pravopis je v 
možnosti 

z krvi, divé husi, 
osi súmernosti 

z krvy, divé husi, 
osi súmernosti 

z krvi, divé husy, 
osy súmernosti 

5 Správny 
pravopis je v 
možnosti 

na úpäti, v prúti, 
na nábreži 

na úpätí, v prútí, 
na nábreží 

na úpätí, v prúti, 
na nábreží 

6 Správny 
pravopis je v 
možnosti 

z rosi, zo službi, zo 
sestrov 

z rosy, zo služby, 
so sestrov 

z rosy, zo služby, 
so sestrou 

7 Urč gramatické 
kategórie:  V   
MORI 

stredný rod, 
jednotné číslo, 
lokál 

stredný rod, 
množné číslo, 
lokál 

mužský rod, 
jednotné číslo, 
lokál 

8 Urč vzor: OD  
MAMY 

ulica dlaň žena 

9 Urč vzor: S 
ORECHMI 

chlap dub stroj 

10 Koľko 
podstatných 
mien je vo vete: 
V škole na hodine 
slovenčiny sme sa 
učili vzory 
podstatných 
mien. 

5 4 3 

 



SJL 7 – Prídavné mená – opakovanie učiva 

V každom riadku označ správnu možnosť:  A, B alebo C 

 A B C 
1 Prídavné meno 
KYSLÝ je 

akostné vzťahové privlastňovacie 

2 Prídavné meno 
UČITEĽKIN je 

akostné vzťahové privlastňovacie 

3 Prídavné meno 
VČERAJŠÍ je 

akostné vzťahové privlastňovacie 

4 Označ nesprávnu 
možnosť 

otcovo pero otcove pero otcove perá 

5 Prídavné meno 
VESELÝ sa skloňuje 
podľa vzoru 

cudzí pekný páví 

6 Prídavné meno 
VČERAJŠÍ sa skloňuje 
podľa vzoru  

cudzí pekný páví 

7 Prídavné meno 
KROKODÍLÍ sa 
skloňuje podľa vzoru  

cudzí  pekný páví 

8 Prídavné meno 
LEKÁRKINA sa 
skloňuje podľa vzoru 

žena ulica matkin 

9 Správny pravopis 
je v možnosti 

netopierí piskot, 
zo psích záprahov, 
o včeľom mede 

netopierý piskot, 
zo psých 
záprahov, 
o včeliom mede 

netopierí piskot, 
zo psích záprahov, 
o včeliom mede 

10 Koľko prídavných 
mien je vo vete: 
Rýchlovlak 
šinkanzen zažil svoju 
najväčšiu slávu 
koncom minulého 
storočia, keď sa 
v Japonsku konali 
zimné olympijské 
hry. 

2 3 4 
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