
Premonštrátske  gymnázium 

Kováčska 28, 040 01 Košice 

PRAVOPISNÉ CVIČENIE (10 b) 

Pokyny: Prečítaj si pozorne každú vetu. Perom doplň chýbajúce písmená a interpunkčné 

znamienka. Údaje vpisuj tak, aby boli jednoznačné a zrozumiteľné. Negumuj a neprepisuj, 

prepisovaný údaj považujeme za chybný. Slová, slovné spojenia a vety textu si môžeš 

precvičiť na dolnej časti papiera, alebo na opačnej strane. 

ÚRYVOK: 

Rímska ___epublika zažila na začiatku 4. storočia pred Kr. nev___danú 

potupu. Mesto Rím, ktoré bolo už v tom období mocnosťou regionálneho významu, 

vyplienila horda divokých ___arbarov. Národ  ktor___ Rimania volali Galm___ 

a Gréci Keltm___ či Galatm__, sa pritom len krátko predtým objavil v __evernej Itálii. 

Po podmanení si na severe s___dliacich Etruskov podnikali ___eltskí 

nájazdníci lúpežné v___pravy na juh. Pri jednej z nich náhlym pochodom zaskočili 

Rimanov  ktor___ sa po porá___ke svojho vojska utiahli so svoj___m majetkom na 

pahorok Kapitol. Nočný prepad pahork__ zmarili Keltom podľa legendy posv___tné 

hus___, ktoré gagotom zobudili obranco___. Až po odovzdaní tučného výkupného 

odtiahli dob___vatelia na sever. 

Kto bol však tento bojovný národ spoza Álp  ktorý sa náhle vynoril ___  

temnoty ___urópskeho praveku? Pred jeho preniknutím do Itálie mali o ňom 

___ntickí učenci len veľmi nejasnú predstavu. 

  (Historická revue 9 / 2008) 

Úlohy 1 – 9 sú k úryvku: 

1. (1) Úryvok patrí do literárneho druhu - _________________.  

Využíva hlavne _________________________ slohový postup. 

2. (1) Z úryvku vyplýva (zakrúžkuj správne): 

a) Od 4. storočia pred Kr. si Etruskovia postupne podmaňovali celý 

Apeninský polostrov. 

b) Po dob__tí Kapitolu nájazdníci odtiahli späť na sever. 

c) Do začiatku 4. storočia pred Kr. grécki a rímski učenci o Galatoch veľa 

nevedeli. 

d) Kelti spôsobili Grékom veľké vojenské porážky.  



3. (2) Pracujte s úryvkom: 

a) Nájdite v úryvku 1 synonymum k slovám „skupina, tlupa, banda“: 

___________________________________________________   

b) Určte vzor tohto podstatného mena. 

___________________________________________________   

c) Vytvorte od neho genitív plurálu. 

__________________________________________________  

d) Ktorý vetný člen zastupuje vo vete? 

___________________________________________________  

4. (1) Určte vzor vlastného podstatného mena z úryvku, ktoré pomenúva horský 

masív. 

a) žena 

b) dub 

c) stroj 

d) ulica 

5. (3) Všetky spoluhlásky z uvedenej vety roztrieďte do kategórií: 

 Náhlym pochodom zaskočili Rimanov. 

Znelé párové  - 

Neznelé párové  - 

Znelé nepárové  - 

6. (4) Určte slovné druhy vo vete: 

 

Kto  bol  však  tento  bojovný  národ   spoza  Álp?  

7. (1) Z poslednej vety v úryvku vypíšte prisudzovací sklad. 

_______________________________________________________ 

8. (1) Vypíšte z úryvku jedno zvieracie podstatné meno, vytvorte frazeologizmus, 

v ktorom ho použijete a vysvetlite ho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. (2) Napíšte, či sú slovesá dokonavé alebo nedokonavé: 

a) zažila  - 

b) utiahli  - 

c) mali  - 

d) objavil - 



10. (2) Správne vyriešte úlohy: 

a) Určte pád podstatného mena v spojení s predložkou pod: 

pod orechmi  - pád: ___________________________________ 

b) Spojte predložku pod s iným pádom podstatného mena a určte ho: 

pod  ___________________  - pád: ______________________  

c) Vytvorte gramaticky bezchybnú vetu, v ktorej použijete slovné spojenie 

s vami doplneným pádom z predchádzajúcej úlohy: 

___________________________________________________________ 

11. (1) Určte umelecké prostriedky: 

a) Hral ľavé krídlo.     _________________________________  

b) Listy tancovali vo vetre. _________________________________ 

12. (1) Pracujte s úryvkom básne: 

 

No ak len kvapku zľutovania 

cítite k môjmu nešťastiu, 

nenecháte ma zmierať tu. 

Sprvu som, verte, mlčať chcela, 

a nepadla by do hanby 

a u vás čistá bola by,  

keby som aspoň dúfať smela, 

že môžem čo len v týždni raz 

v dedine našej vidieť vás, 

počúvať vás a hľadieť v oči, 

slovko vám rieknuť, potom však 

na jedno myslieť v spomienkach 

až do stretnutia, vo dne v noci. 

(Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin) 

 

a) V úryvku autor využíva  _____________________________  rým. 

b) Vypíšte z úryvku aspoň 1 knižné slovo: 

_____________________________________________________ 

 


