
Opakovanie SJL 7. ročník 

(pracovný list) 

 

1.Vypíš z viet slovesá a urč ich slovesný vid. 

 

veta sloveso slovesný vid 
Upratal som si svoju izbu.   
Čo by ste si priali k narodeninám?   
V piatok píšeme previerku.   
Radi by sme vás v sobotu navštívili.   
Nezabudnite si pomôcky na rysovanie!   
Daroval som mu niečo nezvyčajné.   
Budú sa starať o týchto psíkov.   

 

2.Pospájaj slová spojkami. ( a, i, aj, alebo, lebo, keď, ale, aby, že )  

pes ___ mačka                                 voda ___ džús                                                      čerešne ___ slivky  

knihy ___ časopisy                          plakal, ___ mal bolesti                                         príď, ___ budeš hotový  

nevyhral, ___ sa snažil                     nechcem, ___ mal starosti                                   zbadal, ___ neprší 

 

3.Doplň i/í, y/ý: 

šesťnásobn _  víťaz_,  babk _ na  deka,  mnoh _  ch poznám, s víťazn _ m  ps _ m  záprahom, um_  si  

ruk_,lekárov _   pacient_,  št _  r_  dni, hladn _  ps _, veľa  krv_, o sestr_ n _ ch  chutn _ ch buchtách, jeden 

z piat _ ch,  s obrovsk_m_   lev_m_  hlavam_, zavr_  okno a  pr_ kr_  stôl, prv _ m  dňom týždňa, Samov_  

rodičia, za siedm _ m _  horami, Miško bol posledn_ 

 

4.Vypíš z viet podmet (vyjadrený/nevyjadrený) a prísudok (slovesný/neslovesný). 

a) Indiáni žili v kmeňoch.  

b) Lovili lukmi a šípmi.  

c) Najmúdrejší z nich bol náčelníkom. 

 

5.Vyznač prisudzovací sklad a urč vetu podľa členitosti. 

a) Na prízemí nášho domu býva starší manželský pár. 

b) Chceli sme dnes hrať vybíjanú. 

c) Môj brat je najlepším žiakom v triedy. 

d) Všetky sľuby by sme mali dôsledne dodržiavať. 

 

6.Urč o akú vetu ide (holá/rozvitá). 

a) Priniesol len čokoládu. 

b) Na koľko dní si prišiel? 

c) Ona neprehovorila. 

 

7.Jednočlenné vety roztrieď na slovesné a neslovesné. 

Poriadne sa ochladilo. Mrzne. Anna zo Zeleného domu. Zákaz vstupu so zmrzlinou. Neklopať! Je  dusno. 

Pichá ma v boku. Dovidenia! Janóóó! Odrazu sa zošerilo. Joj! 

 

8.Zmeň dvojčlennú úplnú vetu na neúplnú. 

Hostia pricestovali včera. 

 

9.Správne priraď autorov k ukážkam, ktoré sme čítali: 
Rudyard Kipling      Dievčatko z Krajiny drakov 

Gill Harveyová                   Na ten obraz nikdy nezabudnem 

Igor a Muška Molitorovci     Sivé vĺča 

Arthur Conan Doyle      Mauglí 

Rick Riordan                    Rivali 

Jack London                     Percy Jackson, zlodej blesku 



 

 

 

  

 


