
Ktoré tvrdenie vyplýva z textu:

1.

Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál.a)

Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch.b)

Vitráže sú obloky z rôznofarebných skiel spojených olovom.c)

Vyššia šľachta žila v kúriách.d)

V ktorej z možností nie je synonymum k slovu kostol?2.

kláštora)

katedrálab)

chrámc)

kaplnkad)



Ktorý jazykový štýl je použitý v ukážke?

3.

hovorovýa)

náučnýb)

opisnýc)

umeleckýd)

V ktorej z možností nie je uvedená personifikácia:4.

kiná iba o nej šepkajú sia)

zo strechy na strechu preletíb)

kráča láska v modrých záplatáchc)

vedia o nej chodníky a vežed)



Z koľkých veršov sa skladá báseň ?

5.

14a)

3b)

13c)

4d)



Ktorý druh rýmu je použitý v básni?

6.

obkročnýa)

prerývanýb)

združenýc)

striedavýd)

V ktorej z možností vznikli slová iba odvodzovaním:7.

USA, FBa)

priemerný, najviacb)

vysokoškolsky, dennec)

vyzerá, miliónovd)



Ktorý slohový postup prevláda v ukážke:

8.

rozprávacía)

publicistickýb)

informačnýc)

opisnýd)

V ktorej z možností sa nachádza nezhodný prívlastok:9.

kniha tváría)

vysokoškolsky vzdelanáb)

aktívnych užívateľovc)

študentskou sieťoud)

Nedokonavé sloveso je:10.

prišiela)

zastalib)

viedolc)

zdvihold)



V uvedenom texte sa nenachádza veta:

11.

rozkazovaciaa)

opytovaciab)

oznamovaciac)

zvolaciad)



Koľko ľudí na Zemi aktívne používa Facebook?

12.

viac ako jedna desatina obyvateľov Zemea)

jedna desatina obyvateľov Zemeb)

720 miliónov obyvateľov Zemec)

800 miliónov obyvateľov Zemed)

V ktorej z možností sa všetky slová skloňujú podľa rovnakého vzoru?13.

mágia, o budúcnostia)

od Napoleona, do Egyptab)

sprievodca, do srdcac)

k pyramíde, do komoryd)

V ktorej možnosti sa nenachádza príslovka:14.

hlbšiea)

v stredeb)

nakoniecc)

neskôrd)



Z ukážky vyplýva:

15.

Napoleon vyšiel z hrobky rozrušený.a)

Napoleon videl v hrobke svoju budúcnosť.b)

Napoleon mal záujem o staroveké civilizácie.c)

Napoleon presne vykreslil, čo sa stalo v pyramíde, až po rokoch.d)

V texte diktátu vyberte správnu možnosť!

Slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth sa popri tréningu venuje so  tímom aj príprave na spustenie 

 detského projektu  ] názvom  akadémia Mateja Tótha. 
 

Športová akadémia úradujúceho majstra sveta je  projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku. 
 

Okrem Tótha sa do neho zapojili aj jeho  spolupracovníci:. 
 

"Vďaka športu som sa nielen  zdravšie , ale najmä mal obrovský prínos pre môj osobnostný rast. A

práve to je cieľ našej akadémie. Preto  ako spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším 

 ... Tak, ako som sa ja motivoval a mal  v minulosti, chcem aj ja pozitívne  na

motiváciu detí a mladých športovcov," uviedol Tóth pri predstavení projektu.

16.

13. Priraď správnu definíciu k jednotlivým pojmom : balada, tragédia, báj, legenda, rozprávka17.

1. Dramatický žáner, v ktorom hlavný hrdina musí zahynúť, lebo
nedokáže vzdorovať nepriateľovi alebo spoločnosti.

rozprávka

2. Epický žáner, v ktorom sa odráža primitívny názor človeka na
svet a vystupujú v ňom nadprirodzené bytosti, napr. bohovia.

legenda

3. báj

4. Epický veršovaný žáner, v ktorom je smutný, jednoduchý dej a
zväčša sa končí tragicky.

balada

5. Stredoveký žáner s náboženskou tematikou. Obsahuje životné
príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými motívmi.

tragédia


